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RESUMO 

A meningite bacteriana (MB) é uma doença infecciosa que causa morte e 

deixa graves seqüelas. Infecções bacterianas do sistema nervoso central (SNC) 

geram uma das mais poderosas respostas inflamatórias conhecidas, a qual 

contribui para os danos neuronais. Através de análises por Microarray foi possível 

observar alterações na Rota da Quinurenina (RQ) que são induzidas na MB e em 

outras doenças associadas com inflamação, levando a injúria cerebral. A RQ tem 

um papel crucial na patogênese da MB, produzindo neurotoxinas e espécies 

reativas de oxigênio. Nosso principal objetivo foi buscar SNPs previamente 

descritos no banco de dados do NCBI em enzimas da RQ e investigar uma 

possível associação destes SNPs com as alterações da RQ em pacientes com 

MB. Os pacientes incluídos neste estudo foram 33 homens e 24 mulheres, com 

idades variando entre 02 meses a 68 anos. Os SNPs foram localizados dentro do 

domínio conservado da cadeia polipeptídica das enzimas KYNU, IDO, KATI e 

KATII. Primers foram desenhados para análises do SNPs  através da técnica do 

PIRA-PCR seguido por RFLP. A análise do SNP KYNU+693G/A mostrou uma 

freqüência de heterozigosidade de 0,033. Nós não encontramos freqüência alélica 

na população estudada para os SNPs KYNU+693G/A, KATI+164T/C, 

KATII650C/T e IDO+434T/G. Apesar de estudos anteriores mostrarem a 

importância da RQ, não foi encontrada uma associação dos SNPs estudados com 

a susceptibilidade ou a severidade das seqüelas da MB na população em estudo.  
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Abstract 

Bacterial meningitis (BM) is still an important infectious disease causing 

death and disability. Invasive bacterial infections of the central nervous systems 

(CNS) generate some of the most powerful inflammatory responses known, which 

contributes to neuronal damage. The DNA microarray technology showed 

alterations in the kynurenine (KYN) pathway that is induced in BM and other 

diseases associated with inflammation, leading to brain injury. Our main aim was 

to search SNPs previously described in the KYN path enzymes to investigate a 

putative association of this SNPs with imbalanced in this pathway in patients with 

BM. The patients included in this study were 33 males and 24 females, with ages 

varying from 02 months to 68 years. SNPs were located inside of the domain 

conserved in KYNU, IDO, KATI and KATII. Primers were designed for analysis of 

SNPs already described by PIRA-PCR followed by RFLP. The analysis of 

KYNU+715G/A SNP found a heterozygous frequency of 0.033. We did not found 

the variant allele of SNP KYNU+693G/A, KATI+164T/C, KATII+650C/T and 

IDO+434T/G. Despite of previews studies showing the importance of KYN 

pathway we did not found one association of these SNPs analyzed with 

susceptibility or severity of MB in study population.  
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1- INTRODUÇÃO 

1.1- Epidemiologia 

A meningite é uma importante doença infecciosa causada por diversos 

microorganismos, incluindo vírus, bactérias, fungos e parasitas. O quadro clínico 

da doença pode variar de acordo com a etiologia mas, em geral, a doença é grave 

e pode evoluir para óbito. A meningite bacteriana (MB) é a causa mais comum de 

infecção grave do sistema nervoso central (SNC) e a cada ano é estimada a 

ocorrência de 1-2 milhões de casos, dos quais 135 mil são fatais (Swartz, 2004). 

Estes números tornam a MB uma das dez principais causas de infecção 

relacionadas a mortes no mundo (Fauci, 2001). Após décadas do advento dos 

antibióticos para o uso clínico, as taxas de morbidade e mortalidade associadas a 

meningites ainda permanecem altas (Koedel & Pfister et al., 1999). Embora os 

antibióticos sejam altamente eficazes contra as bactérias, taxas de mortalidade 

até 34% são relatadas e até 50% dos sobreviventes sofrem das seqüelas 

neurológicas em longo prazo (Bedford et al., 2001; Weisfelt et al., 2006). 

Na perspectiva da saúde pública as MB e virais são as mais importantes, 

visto a magnitude de sua ocorrência, potencial de transmissão, sua 

patogenicidade, e relevância social. A meningite viral caracteriza-se por um 

quadro clínico de alteração neurológica, que, em geral, evolui de forma benigna. 

As MB constituem grave problema de saúde pública em função da sua alta 

morbidade, mortalidade e seqüelas, atingindo notadamente crianças e 

adolescentes. Dentre as MB, merecem destaque os agentes etiológicos Neisseria 

meningitidis (meningococos), Haemophilus influenzae tipo b (Hib) e Streptococcus 

pneumoniae (pneumococos).  

A incidência anual de meningites bacterianas é estimada entre 4 a 6 casos 

por 100.000 habitantes e pode ser 10 vezes mais alta em paises menos 

desenvolvidos (Van de Beek et al., 2004; Van de Beek et al., 2006). Em países 

desenvolvidos a taxa de incidência de doenças meningocócicas varia de menos 

de 1/100.000 (França, EUA) a 4-5/100.000 (Reino Unido e Espanha). A 

identificação de agentes causadores de meningite no Brasil só tem sido possível 

em algumas situações, como surtos, nas quais existe um esforço conjunto para o 

esclarecimento etiológico. No Brasil, de acordo com os dados do Sistema 



Dissertação- Fladjule Rejane Soares de Souza 
Análise de polimorfismos dos genes da rota quinurenina em pacientes com meningite bacteriana 
_____________________________________________________________________________________________ 

14

Nacional de Agravos Notificáveis da Secretaria de Vigilância e Saúde, do 

Ministério da Saúde (SINAN/SVS/MS), a taxa de incidência média de doenças 

meningocócicas no período de 1994-2003 foi de 3,32/100.000 habitantes com 

significativas diferenças regionais (Carvalhanas, 2004).  A elevada proporção de 

etiologia não especificada entre os casos de meningite notificados no Brasil pode 

refletir problemas, como o processo de assistência e/ou seleção dos casos 

relacionados ao perfil do hospital, tornando-se objeto de alguns estudos

(Escosteguy et al., 2004).  

Estratégias de vacinação mudaram substancialmente a epidemiologia da 

meningite bacteriana durante as duas ultimas décadas (Swartz, 2004). A  inclusão 

da vacinação de rotina contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) no esquema 

básico de imunizações para todas as crianças menores de cinco anos de idade 

acarretou na diminuição drástica da incidência deste agente. Como conseqüência 

Neisseria meningitidis e Streptococcus pneumoniae são responsáveis por 80% 

dos casos de MB no Brasil 

1.2- Bacteriologia 

Nisseria meningitidis, um diplococos encapsulado gram-negativo com 

membranas celulares internas e externas, é classificado em 12 sorogrupos 

baseados na cápsula polissacarídea, cinco destes são responsáveis pelas 

doenças meningocócicas (A, B, C, W135 e Y) (Rosenstein et al., 2001). A maioria 

das doenças endêmicas é causada por infecção meningocócica do sorogrupo B e 

as vacinas contra estes organismos são muito difíceis de desenvolver. O 

polissacarídeo B não é imunogênico porque possui identidade química com 

antígenos de superfície neural humana. Tentativas que melhorem a 

imunogenicidade podem levar a indução de auto-anticorpos que possuem reação 

cruzada com antígenos glicosilados do hospedeiro (Finne et al.,1983). Diferentes 

abordagens para o desenvolvimento de vacinas foram examinadas, mas 

nenhuma vacina provou ser efetiva (Morley & Pollard, 2001; Vogel, 2003). 

Streptococcus pneumoniae é uma espécie de bactéria gram-positiva. 

Existem mais de 90 sorotipos identificados baseados nos seus polissacarídeos 

capsulares. As principais linhagens pneumocócicas resistentes à penicilina que 

causam meningite pertencem aos sorotipos 6, 9, 14, 18 e 23 (Pallares et al., 
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1998). Em uma triagem clássica em adultos com meningite bacteriana, as 

meningites pneumocócicas (58%) tiveram ocorrência significantemente maior do 

que as meningites meningocócicas (27%) (Van de Beek et al., 2004). A 

severidade da meningite também é indicada pela alta taxa de pacientes em coma 

(11-19%), altas taxas de déficits neurológicos focais (29-42%) e epilepsia (7-21%) 

(Weisfelt et al., 2006; Van de Beek et al., 2006). Em pacientes com meningites 

pneumocócicas, a deterioração do SNC pode ocorrer rapidamente e é difícil de 

realizar prognósticos (Weisfelt et al.,2006). 

1.3-Patologia

A MB é uma doença infecto-contagiosa que consiste em um processo 

inflamatório e/ou infeccioso. As principais características histopatológicas da MB 

são a intensa inflamação granulocítica no espaço subaracnóide e ventricular e a 

extensiva injúria neuronal afetando principalmente o córtex e o hipocampo. A 

resposta inflamatória determina a conseqüência clínica da MB. A MB é iniciada 

pela presença de bactéria no fluido cerebroespinal (CSF). Um pré-requisito para o 

desenvolvimento da MB é a aderência e colonização da nasofaringe pelo 

patógeno. Com este propósito, os patógenos parecem expressar uma abrangente 

classe de proteínas de superfície que facilitam a adesão e degradação da matriz 

extracelular. Após a adesão na nasofaringe ocorre a invasão no espaço 

intravascular e sobrevivência no sistema sanguíneo através da inibição do 

sistema complemento e opsonização. Com a entrada do microorganismo dentro 

do SNC o patógeno encontra um ambiente adequado a sua proliferação, já que 

existe uma imunodeficiência local. A presença da bactéria nos espaços 

subaracnóide e ventricular culminam em uma poderosa resposta inflamatória com 

o objetivo de impedir a proliferação do microorganismo invasor (revisado em 

Koedel et al., 2002). 

1.4-Rota da Quinurenina 

A Rota da Quinurenina (RQ) constitui o principal modo de degradação do 

triptofano (trp) na maioria das células de mamíferos, sendo 99% do trp 

metabolizado por esta rota. A RQ possui um importante papel em diversos 

processos fisiológicos fundamentais, incluindo, por exemplo, excitabilidade 



Dissertação- Fladjule Rejane Soares de Souza 
Análise de polimorfismos dos genes da rota quinurenina em pacientes com meningite bacteriana 
_____________________________________________________________________________________________ 

16

neuronal, estados antioxidantes, proteção UV e crescimento celular. Mudanças no 

metabolismo da RQ têm implicações na patogênese de várias doenças, como 

infecção pelo HIV, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de 

Huntington, esquizofrenia, esclerose mútlipa, malaria, depressão, formação de 

catarata, ansiedade e isquemia ((Stone & Darlington, 2002).  

 Um aumento na degradação do trp devido à ativação da RQ pode estar 

envolvido no processo que leva aos danos neuronais observados na meningite 

pneumocócica. Foram realizadas análises de microarray em cérebro de ratos 

infantis infectados com meningite pneumocócica experimental durante as fases 

iniciais e finais da doença. Os perfis de expressão dos genes no córtex e 

hipocampo dos ratos demonstraram grupos de genes regulados diferencialmente, 

dentre eles genes da RQ (Coimbra et al., 2006). Condições inflamatórias SNC de 

ratos com meningite pneumocócica experimental são conhecidas por induzir a 

degradação do triptofano pela RQ tendo como resultado o acúmulo de 

metabólitos neurotóxicos (Bellac et al., 2006). Alterações na RQ também são 

relatadas em humanos com MB (Coutinho et al., em preparação).  

Duas enzimas catalisam o primeiro passo que limita a taxa de entrada do 

triptofano via RQ: indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) e triptofano 2,3 dioxigenase 

(TDO). TDO é expressa principalmente no fígado e IDO é expressa em vários 

órgãos de mamíferos, exceto no fígado. Estímulos inflamatórios que incluem 

interferon gama induzem a expessão do gene IDO a nível transcricional (King & 

Thomas, 2007). Logo, a intensa reposta inflamatória observada durante a MB 

gera mediadores inflamatórios que ativam a expressão da enzima IDO levando a 

um aumento da metabiolização do triptofano via RQ. 

No Cérebro, o Triptofano é metabolizado preferencialmente a 5-

hidroxitriptamina e outras idoleaminas do que via RQ. Consequentemente, as 

concentrações de metabólitos provenientes da via estão normalmente menor 

concentração no cérebro do que nos outros tecidos.  Entretanto, durante a 

ativação imune, há um aumento substancial na atividade da enzima IDO e dos 

níveis de Quinurenina (QUIN) e Ácido Quinolónico (QUINA) (Takikawa, 2005). 

O primeiro passo da RQ é a conversão de triptofano em N-

formilquinurenina pela enzima IDO. A N-formilquinurenina é inicialmente 

convertida na QUIN e, então, pela enzima quinurenina 3-hidroxilase (KMO), na 3-



Dissertação- Fladjule Rejane Soares de Souza 
Análise de polimorfismos dos genes da rota quinurenina em pacientes com meningite bacteriana 
_____________________________________________________________________________________________ 

17

hidroxiquinurenina (3HK). Ambas, quinurenina e 3-hidroxiquinurenina podem ser 

oxidadas pela enzima quinureninase (KYNU) a ácido antranílico (AA) ou ácido 3-

hidroxiantranílico (3-HAA), respectivamente; ou eles podem ser transaminados 

pela enzimas quinurenina aminotransferase I ou II (KATI ou KATII) a ácido 

quinurênico (KYNA) ou ácido xanturênico (XA), respectivamente. Então, o ácido 

3-HAA, por sua vez, pode ser oxidado pelo ácido 3-hidroxiantranílico oxidase (3-

HAO) para formar QUINA (Mackay et al.,2006) (figura 1). Alguns componentes 

desta rota estão relacionados a neurotoxicidade associada a desordens 

neurológicas, através do acúmulo de produtos neurotóxicos em detrimento da 

produção de metabólitos neuroprotetores, bem como pelo aumento do estresse 

oxidativo provocado por produtos intermediários da RQ (Stone et al., 2007).  

Um potencial agente endógeno, QUINA, atua como um agonista dos 

receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) (Chiarugi et al, 2001; Lucine et al., 

2007; Stone & Perkins, 1981), cuja superativação tem como alvo uma cascata de 

eventos (excitocidade, estresse oxidativo) que levam a morte celular (Schwarcz, 

2004). Além disso, QUINA, forma complexo com ferro (II) acarretando em: 1) 

mediadores da geração do radical hidroxila no corpo estriado (Santamaria et al., 

2001) e 2) alteração no perfil de antioxidantes endógenos (Rodriguez-Martinez et 

al., 2000). A QUINA induz astrócitos a produzir quimiocinas pro-inflamatórias, 

proteína-1 quimioatraente de monócitos (MCP-1), RANTES e IL-8. Estes 

resultados sugerem que QUINA pode ser crítica na amplificação da inflamação 

cerebral (Guillemin et al.,2003).  

O acúmulo de 3-HK e 3-HAA, outros subprodutos da RQ, geram Espécies 

Reativas de Oxigênio (EROs) e, assim, podem induzir danos neuronais com a 

produção de QUINA, podendo causar morte neuronal do tipo excitotóxico 

(necrótico) ou tipo apoptótica (Stone, 1993, Stone & Darlington, 2002). Algumas 

das propriedades destrutivas da 3-HK podem ser causadas por seu metabolismo 

ao ácido 3-HAA, que pode passar por auto-oxidação com formação de ânios 

superóxidos, contribuindo para o estresse oxidativo. Estas duas neurotoxinas 

mostram um efeito sinérgico sobre o dano neuronal (Guidetti & Schwarcz, 1999). 
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Em contraste, KYNA, um outro produto da RQ atua como neuroprotetor, 

por antagonização, dos receptores de NMDA ajudando a prevenir os danos 

neuronais (Stone, 1993, Stone & Darlington, 2002). O efeito protetor da KYNA tem 

sido demonstrado em MB experimental (Leib et al., 1996). No cérebro, duas 

enzimas quinurenina aminotrasferase I e II (KAT I e KAT II), responsáveis pela 

formação de KYNA, são encontradas em células da glia e neuronais (Roberts et 

al., 1992).  KYNA pode atuar como um potente neuroprotetor, neuroinibidor e 

componente anticonvulsivo (Guidetti et al., 1999; Foster et al.,1984). Em altas 

concentrações, KYNA bloqueia todos os receptores ionotrópicos EAA (aminoácido 

excitatórios) de forma não específica, porém inibe os sítios co-agonistas de glicina 

dos receptores de NMDA preferencialmente em baixas concentrações (Parsons et 

al., 1997). Mais recentemente, KYNA também se mostrou como um potente 

inibido dos receptores nicotínicos da acetilcolina (α7) (Hilmas et al., 2001). Estas 

propriedades em conjunto podem ser responsáveis pela eficácia de KYNA como 

Triptofano 
(trp) 

Idoleamine 2,3 dioxygenase 
 (IDO) EC 1.13.11.11 

Quinurenina 
(QUIN) 

Quinurenina-3-hidroxilase
 (KMO)  EC 1.14.13.9 

3-hidroxiquinurenine 
(3-HK) (Neurotóxico)

Quinureninase 
 (KYNU) EC 3.7.1.3

Ácido 3 hidroxiantranílico 
(3-HAA) (Neurotóxico)

Quinureninase  
(KYNU) EC 3.7.1.3 

Ácido Antranílico
(AA) 

Anthranilate 3-hydroxylase 
(AH) EC 1.14.16.3 

Quinurenina aminotransferase  
(KAT) EC 2.6.1.4 

Ácido quinurenico  
(KYNA) (Neuroprotetor)

Ácido Xanturenico 
(XA) 

Ácido 3- hidroxiantranílico oxidase 
(3-HAO) EC 1.13.11.6 

Ácido Quinolínico  
(QUINA)  (Neurotóxico)

Quinolinato 
 fosforibosiltransferase  

(QPRT) EC 2.4.2.19 
Nicotinamida

Quinurenina aminotransferase  
(KAT) EC 2.6.1.4 

Figura 1: Esquema simplificado da rota da quinurenina. 
                (Adaptação de Mackay et al., (2006)). 
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um agente antiexcitotóxico. Um funcionamento anormal das enzimas da RQ, 

portanto, constitui um fator de risco levando a alterações fisiológicas que resultam 

em excitocidade neuronal. A cascata intracelular de eventos bioquímicos levando 

a morte por excitocidade celular tem sido estabelecida em detalhes consideráveis 

e pode ser explorada para o desenvolvimento de estratégias neuroprotetoras 

(Choi, 1995; Murphy et al., 1999). 

1.5- Estresse Oxidativo 

A produção do estresse oxidativo gerado durante a resposta inflamatória do 

hospedeiro possui um papel central no desenvolvimento das complicações 

associada à meningite (Koedel & Pfister,1999). Os componentes bacterianos, os 

quais incluem componentes da parede celular, pneumolisina e o DNA bacteriano, 

podem ser citotóxicos, funcionar como quimioatrativos ou induzir a resposta 

imune inata pela interação com células do hospedeiro imunocompetentes (Hirst et 

al., 2004). Os receptores tool like (TLRs) ou receptores de reconhecimentos de 

outros patógenos reconhecem os componentes bacterianos liberados e  levam a 

ativação de NF-KappaB. A ativação de NF-KapaaB tem como alvo a expressão 

de moléculas inflamatórias como cito/quimiocinas e matrix metaloproteinases 

(MMP). Em conseqüência, leucócitos polimorfinucleares são atraídos e ativados, 

juntamente com outras células imunocompetentes. Também ocorre a expressão 

da enzima óxido nítrico sintase indutível (iONS) resultando em altos níveis de 

EROs e espécies reativas de nitrogênio (ERNs). A produção de óxido nítrico (NO) 

e ânio superóxido (O2-) levam a formação de peróxido nítrico (ONOO-) 

(Kastenbauer et al.,2002). Como conseqüência, o estresse oxidativo gerado leva 

a ativação de citocinas e quimiocinas, aumentando a ativação de neutrófilos, 

peroxidação de lipídios, quebra de DNA de fita simples, danos mitocondriais, 

nitração de tirosina, ativação da MMP, inibidores teciduais de metaloproteases 

(TIMPs), alterações na atividade dos canais de K+ e síntese de prostaglandina. 

Embora importante para a infecção, existe crescente evidência que a produção 

massiva de EROs e ERNs leva à danos colaterais significativos. Há um aumento 

da resposta inflamatória, ocorre à quebra da barreira hemato-encefálica e a 

autoregulação não podem ser sustentadas, levando ao edema cerebral 

vasogênico e pressão intracranial aumentada (IPC) (Kastebbauer et al., 1999).  
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Várias interações destas espécies reativas parecem estar envolvidas na 

patofisiologia da MB. Alguns mediadores proinflamátorios liberados neste 

processo como Fator de Necrose Tumoral (TNFα) e MMP são mostrados como 

contribuintes para o desenvolvimento de injuria neuronal e danos cerebrais 

(Leppert et al., 2001; Leib et al., 2001). A resposta inflamatória do hospedeiro, e a 

invasão da bactéria e seus produtos imuno-estimulatórios contribuem para a 

injuria neuronal durante a meningite bacteriana (Nau & Bruck, 2002). Uma super 

ativação da resposta do hospedeiro, mais do que o patógeno em si é responsável 

por danos neuronais que resultam em perda auditiva, epilepsia secundária e 

prejuízo na fala (Pfister & Scheld, 1997). 

As RQ pode aumentar indiretamente o estresse oxidativo por causar super-

regulação da iNOS, a qual é anti-microbiana e imunoregulatória (Karupiah et al., 

2000). A QUINA é substrato da rota da nicotinamida, e seu acúmulo pode resultar 

no aumento nos níveis de NAD e NADPH, que é co-fator da iNOS. A falta destes 

dois metabólitos pode inibir a enzima iNOS que sintetiza NO, na presença do seu 

co-fator NADPH. Evidências sugerem que iNOS e IDO são reciprocamente 

controladas, ou seja, quando o produto de uma via regula a enzima de outra via. 

Assim sendo, NO inibe IDO, que limita a taxa de entrada do trp na RQ. Desse 

modo, a desregulação da RQ pode indiretamente ativar iNOS, contribuindo ainda 

mais para o estresse oxidativo em MB. A inibição de iNOS conseqüentemente 

resulta em uma produção exagerada de quinurenina (Thomas et al.,  1994).  

EROs e ERNs, especialmente o peróxido nítrico são indutores de quebra 

da fita simples de DNA. Quebra de DNA fita simples é alvo obrigatório da ativação 

da proteína de reparo de DNA Poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) que é 

envolvida na morte neuronal induzida pela QUINA, um subproduto neurotóxico da 

RQ (Maldonado et al., 2007). PARP superativada pode ser responsável pela 

morte celular através da depleção do NAD e o impedimento da glicolíse.  A super-

regulação da RQ pode contribuir para o fornecimento dos níveis celulares de NAD 

esgotados pela PARP evitando a depleção energética associada a morte celular. 

Várias abordagens tentam diminuir a resposta inflamatória do hospedeiro 

por inibição de fatores pro-inflamatórios. Os benefícios da inibição de fatores que 

promovem uma resposta inflamatória são documentados em vários modelos 
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animais (Yong et al., 2001; Leib et al., 2001; Auer et al., 2000; Koedel et al., 1995; 

Kastenbauer et al., 1999).  

1.6- SNPs 

O sequenciamento do genoma humano permitiu a identificação de milhares 

de polimorfismos, os mais freqüentes são polimorfismos em um único nucleotídeo 

(SNP), os quais podem ter um papel importante no nível da expressão e na 

atividade das proteínas correspondentes. Os SNPs são herdáveis sendo 

responsáveis pelas diferenças em milhões de nucleotídeos no genoma de cada 

indivíduo (Taylor et al., 2001). Estas variações no DNA podem alterar as 

respostas individuais ao meio ambiente, já que quando presentes em regiões 

codificantes podem levar a mudanças nas propriedades biológicas da proteína 

codificada, interferindo em sua atividade específica (Wang et al., 2005; Collins et 

al., 1998). A identificação de polimorfismos em genes expressos é a chave para 

entender a relação entre as diferenças genéticas humanas e as doenças 

(Pastinen et al., 2004). Uma vez que, os SNPs estão associados com um fenótipo 

podem ser usados como marcadores genéticos que possam alterar o risco para a 

ocorrência de doenças, e também na resposta para tratamentos específicos ou 

efeitos colaterais (Taylor et al., 2001). Quando estes polimorfismos ocorrem em 

nível de enzimas participantes do metabolismo, como no caso da RQ, a utilização 

de drogas pode interferir regulando a rota de forma a diminuir a produção de 

substâncias de alta toxicidade, principalmente naqueles indivíduos mais 

susceptíveis geneticamente a desenvolver seqüelas.  

A relação entre as variações genômicas herdáveis e as diferenças 

fenotípicas tem sido foco de muitas pesquisas nos últimos anos (Einsenberg et 

al., 2005).  Observa-se a relevância clínica dos mecanismos moleculares 

envolvidos na instalação das seqüelas da doença, pois é possível interferir em 

pontos estratégicos importantes analisando a relação entre polimorfismos nos 

genes das enzimas da rota quinurenina e o grau das seqüelas resultantes dos 

danos gerados pela meningite.  Os dados da freqüência de alelos na população, 

ou seja, o estudo SNPs nos genes que codificam as enzimas-chaves da rota e a 

verificação de correlação entre genótipos, suscetibilidade e gravidade das 

seqüelas, poderão traçar o perfil genético dos indivíduos e inseri-los no grupo de 
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risco para o desenvolvimento de seqüelas. Diante deste perfil, o desenvolvimento 

de estratégias mais eficazes de tratamento farmacológico tanto na prevenção 

quanto na redução das seqüelas causadas pela meningite poderá ser 

estabelecido. A RQ apresenta sítios potenciais para intervenção farmacológica 

como terapia adjuvante para MB. A inibição específica de pontos estratégicos da 

RQ pode favorecer a produção do neuroprotetor KYNA e reduzir a produção das 

neurotoxinas 3HK e QUINA. 

Alguns estudos sobre SNPs nas enzimas da RQ já foram realizados, um 

polimorfismo no gene KYNU foi associado à hipertensão em uma população 

chinesa (Zhang et al., 2005). Em um modelo animal também foi encontrada 

associação da hipertensão com a enzima KYNU (Mizutani et al., 2002). Estudos 

de associações de entre SNPs do gene da enzima quinurenina-3-hidrolilase e 

esquizofrenia foram realizados em uma população japonesa, mas não foi 

encontrada associação da esquizofrenia com SNPs nesta enzima (Ayoama et al.,

2006). Uma associação entre SNP em interferon-gama com a taxa dos níveis de 

catabolismo do trp em indivíduos saudáveis demostrou que o catabolismo do trp é 

geneticamente controlado pelo gene interferon-gama, portanto outros compostos 

que interferem nas enzimas da RQ também são alvo de pesquisas (Raitala et al.,

2005) 
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2. OBJETIVOS  

2.1 - Objetivos gerais 

 Analisar polimorfismos em um único nucleotídeo (SNPs) já descritos no 

bancos de dados do NCBI  em regiões do domínio funcional dos genes 

codificantes das enzimas chave da RQ; Indoleamina 2,3–dioxigenase (IDO),

Quinureninase (KYNU), Quinurenina Aminotransferase I (KATI) e Quinurenina 

Aminotransferase II (KATII) em pacientes com MB e associar estes genótipos a 

uma possível susceptibilidade e severidade as seqüelas deixadas pós-infecção. 

2.2 - Objetivos específicos 

� Localizar SNPs nos éxons pertencentes aos domínios funcionais; 

� Realizar a construção de primers para análise por PIRA-PCR; 

� Estabelecer em parceria com o Hospital Giselda Trigueiro à construção um 

banco de amostras sanguíneas de paciente com meningite bacteriana para 

a extração de DNA; 

� Comparar as freqüências genotípicas do grupo dos pacientes com MB com 

os pacientes do grupo controle. 

� Investigar se os polimorfismos nos genes que codificam as enzimas chaves 

da RQ com uma aumentada susceptibilidade a desenvolver seqüelas 

neurológicas associadas com MB. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- Obtenção do Material.  

Foram obtidas do Hospital Giselda Trigueiro, referência em meningite em 

Natal/RN, amostras de sangue de 57 pacientes com meningite bacteriana, viral ou 

asséptica e controles, quando a suspeita de infecção do sistema nervoso não foi 

confirmada para estas doenças. O diagnóstico clínico da MB foi baseado na 

análise do líquido céfalo raquidiano (LCR) do paciente através de cultura 

bacteriana, microorganismo na coloração gram, detecção de antígenos 

bacterianos, pleocitose neutrofílica, nível de proteína elevado e concentração de 

glicose reduzida. Amostras de sangue de aproximadamente de 3 mL de pacientes 

entre Janeiro de 2006 e janeiro de 2008 com suspeita de meningite foram 

utilizadas para a pesquisa. A realização do diagnóstico rotineiro da MB requer 

exames de sangue, do qual uma parte coletada foi destinada à pesquisa, não 

sendo necessário nenhum procedimento adicional juntos aos pacientes. A 

autorização dos pacientes que concordaram em participar da pesquisa foi obtida 

através de um termo de consentimento para uso do material biológico (Anexo I). 

Dados da evolução da doença, tratamentos utilizados, seqüelas, diagnóstico final 

do paciente quando possível foram obtidos, através acompanhamento e dos 

registros de prontuários, para posteriores análises.  

O projeto atual faz parte do projeto “Novos parâmetros para estudo de 

danos cerebrais induzidos por meningite bacteriana: identificação de novos alvos 

terapêuticos”, já aprovado pela Comissão Nacional de Ética em pesquisa 

(CONEP, CAAE – 0052.1.0051.000.05) (Anexo II) e realizado em parceria com o 

Hospital de Referência em Doenças Infecciosas Giselda Trigueiro e o Instituto de 

Doenças infecciosas da Universidade de Berna, Suíça.  

3.2 – Processamento do sangue e extração de material genético 

As amostras de sangue foram transportadas do Hospital Giselda Trigueiro 

assim que resultados de sangue confirmam a ausência de HIV e o termo de 

consentimento foi obtido, permanecendo a 4ºC durante este período.   

Para a separação do plasma das demais células sanguíneas foi realizada a 

centrifugação das amostras a 3000 rpm por 4 minutos a 4°C. Para obtenção 
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apenas dos leucócitos, foi realizada a lise das hemácias utilizando cinco volumes 

do tampão de lise (0.1M NH4Cl e 0.01M NH4HCO3), seguido por 30 seg de 

agitação vigorosa e incubação em gelo por 15 min agitando a cada 5 seg, então o 

material foi centrifugado a 2000 rpm por 15 min a 4º C e o sobrenadante foi 

descartado. Este procedimento foi repetido mais uma vez pra remoção completa 

das hemácias, ficando apenas o precipitado de leucócitos para realização das 

análises.  

O DNA genômico foi extraído utilizando o procedimento de “salting out”

(Miller et al., 1988), no qual os precipitado de leucócitos foram ressuspendido em 

tubos falcons de 15 mL em 3 ml tampão de lise (10mM Tris-HCl, 400mM NaCl, 

2mM Na2EDTA pH 8.2). O lisado celular foi digerido overnight com 0,2ml de SDS 

10% e 0,5ml de solução de protease K (1mg protease K, 1% SDS, 2mM 

Na2EDTA). Após digestão completa, 1mL da solução saturada de NaCl 

(aproximadamente 6M) foi adicionada em cada tubo que foi agitado 

vigorosamente por 15s seguido por centrifugação a 2.500rpm por 15min. O 

sobrenadante contendo o DNA foi transferido para outro tubo falcon de 15mL e o 

pellet de proteínas precipitado foi descartado. Dois volumes de etanol absoluto a 

temperatura ambiente foi adicionado e o tubo falcon foi invertido diversas vezes 

até o DNA precipitar. As fitas de DNA precipitadas foram removidas com pipeta e 

transferidas para microtubos contendo 100-200μl de tampão TE. (10 mM Tris-HCl, 

0.2 mM Na2EDTA, pH 7.5).  

O DNA foi incubado por 2h a 37°C antes da quantificação em gel de 

agarose 0,7%.  Para a visualização e quantificação da extração de DNA alíquotas 

de 5μl de cada amostra foram misturadas a 2μl de tampão de amostra (30% de 

glicerol, 0,25% de azul de bromofenol), aplicadas em gel contendo brometo de 

etídio e submetidas a uma corrida eletroforética a 100V e 100mA por 2h. Em cada 

eletroforese foi aplicado, também, 4μl do “Ladder” quantificador “Low Mass DNA 

Ladder” (Invitrogen), que apresenta bandas 2000, 1200, 800, 400, 200 e 100pb, 

contendo respectivamente, 200, 120, 80, 40, 20,10ng de DNA, permintindo, por 

meio de comparação da espessura e por meio de intensidade da fluorescência da 

banda de cada amostra com as bandas do Ladder, quantificar aproximadamente 

o amplicon. Após a corrida eletroforética o gel foi exposto à luz Ultravioleta para a 
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visualização das bandas presentes. Por fim, estocaram-se as amostras de DNA a 

-20ºC até o momento do uso. 

3.3 Análises e construção dos primers 

Foi realizado um levantamento dos genes para das enzimas IDO, KYNU, 

KATI e KATII utilizando o banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

para obtenção das seqüências protéicas, mRNAs, DNA genômico e localização 

dos domínios conservados de interesse com maior Blast score. A partir da 

localização domínio conservado da proteína encontrou-se no mRNA a região 

correspondente a esse domínio, através do alinhamento desta região com a 

seqüência de RNA mensageiro do gene utilizando o programa GeneWise, do 

Expasy (http://www.ebi.ac.uk/Wise2/index.html).  Com a identificação desta 

seqüência, foi realizado um alinhamento do mRNA com o DNA genômico para 

identificar quais éxons pertenciam ao domínio utilizando a ferramenta Spidey do 

Banco de Dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/IEB/Research/Ostell/ 

Spidey/). Sabendo-se quais exons pertenciam ao domínio funcional da proteína, 

foi realizada uma busca pelos SNPs contidos nesta região no banco de dados do 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  Dentre os SNPs presentes nos genes 

analisados foram selecionados para as análises KYNU+693G/A, KYNU+715G/A, 

KATI+164T/C, KATII650C/T e IDO+434T/G (Tabela 1). Não existem dados de 

utilizações destes SNPs em pesquisas anteriores, sendo portanto, este o primeiro 

trabalho de análises destes polimorfismos. Primers para análises de 

polimorfismos descritos foram desenhados através do programa Primer2 

(http://cedar.genetics.soton.ac.uk/ public_html/primer2.html).  

Tabela 1: SNPs analisados, Região, RS_ID, taxa de heterozigosidade, função, alelo 
normal e alelo polimórfico. 

SNP Região RS_ID Heterozi 
gosidade 

Função Alelo Normal 
 / aminoácido 

Alelo Polimórfico 
/aminoácido 

IDO+434T/G éxon_4 rs4463407 Sem Dados Não - sinônimo T / Ile [I] G / Ser [S] 

KYNU+693G/A éxon_7 rs2304705 0.005 Não-sinônimo G /Arg [R] A / Gln [Q]

KYNU+715G/A éxon_8 rs6743085 0.029 Sitio de splincing G /Gly [G] A / Gly [G] 

KATI+164T/C - rs17853193 Sem dados 3’UTR T/ * C / Trp[W] 

KATII+650C/T éxon_3 rs17852900 Sem dados Não-sinônimo C / Pro [P] A / Gln [Q] 
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3.4 PCR primer-introduced restriction analysis (PIRA-PCR) e 

Genotipagem 

A amplificação por PCR foi realizada em um volume total de 25μl contendo 

2,5μl de Tampão de PCR 10X, ~100ng de DNA genômico, o,1mM de dATP, 

dGTP, dCTP e dTTP (Invitrogen),  20pmol de cada primer, 1,5mol/l de MgCl2, 1U e 

Taq Polimerase (Invitrogen). Amplificações de 35 ciclos foram feitas em 

termociclador (Eppendorf) com o seguinte perfil de reação: Pré-desnaturação a 

94ºC por 5 min seguido por 45s de anelamento, cuja temperatura de específica 

para cada primer é mostrada na tabela 2, extensão a 72ºC por 1min. As 

seqüências dos primers e os tamanhos dos produtos de PCR analisados são 

mostrados na tabela 2.  

Utilizando-se a técnica de PIRA-PCR foi possível construir primers para 

criar sítios de restrição específicos contendo os polimorfismos descritos. Esta 

técnica consiste em um primer contendo um mal-pareamento em uma única base 

que leva a produção de um produto de PCR contendo um sítio de restrição 

artificial (Figura 2).  

Para a visualização e quantificação dos fragmentos amplificados 

(amplicons) por PIRA-PCR, alíquotas de 5μl foram misturadas a 2μl de tampão de 

amostra e aplicadas em gel de agarose a 2% contendo brometo de etídio e 

5’...atttagGGGGAAGAAACCTTAAGAATAGAGGATAT...3’ 
                * 
            3’CTACTTTGGAATTCTTATCTCCTATA 5’ 

Éxon 8

5’...GGGGATGAAA...3’ 
3’...CCCCTACTTT...5’

Sequência do gene 
KYNU (Bases codantes 
em maiúsculo)

Primer PIRA-

Produto da PCR 

FokI

Figura 2: Representação esquemática do éxon 8, sequência selvagem parcial do gene KYNU e o 
Primer PIRA-PCR utilizado para introduzir um sítio artificial FokI. O asterisco em negrito mostra o 
mal-pareamento do primer para a introdução do sítio de restrição. O produto de PCR contem o 
sítio FokI em negrito, o qual depende da presença de ambos, o SNP KYNU+715G/A SNP  e o 
primer que introduz a  substituição.
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submetidas a uma corrida eletroforética a 100V e 100mA por 2h.  O método de 

quantificação foi o mesmo utilizado para quantificar as amostra de DNA. 

Alíquotas de 5μl do produto de PCR (aproximadamente 200ng de DNA) de 

cada amostra foi digerida em uma reação contendo o tampão específico para a 

enzima em um volume final de 20μl, seguindo as condições específicas 

fornecidas pelo fabricante (Tabela 2). Uma alíquota de 10μl do produto de cada 

digestão foram misturados a 2μl de tampão de amostra e aplicados em gel de 

poliacrilamida a 8% corado em prata seguindo o protocolo de Sanguinetti et al.,

(1994) onde o gel foi colocado em solução fixadora (etanol 10%, àcido acético 

0,8%) e agitado por 5min. Foram adicionados 0,3g de nitrato de prata diluídos em 

água que permaneceu em contato com o gel por 15min em agitação contínua, 

desprezou-se esta solução e lavou-se o gel duas vezes com água destilada. E 

adicionou-se100ml da solução reveladora (NaOH 3%, formol 0,0033%) com 

agitação manual até a visualização das bandas. 

Tabela 2. Sequências do primers, Temperaturas de anelamento, tamanho do 
amplicon e enzimas de restrição. 

Gene Seqüência do Primer  (5’� 3’) Temp. de  
anelamento 

Tam. do  
produto (pb) 

Enzima de 
restrição 

IDO+434T/G F: TCAGGTCTTGCCAAGAACTA 
R: CAGTTTGCCAAGACACAGTC 53.5°C  10 1 MaeI 

KYNU+693G/A F: CGGACTTAACATTGAAGAAAGTATGC 
R: TTTGAGGAAAATGAAGAAAAAAATCA 55,0°C 115 HpyCH4V 

KYNU+715G/A F: ATATCCTCTATTCTTAAGGTTTCATC 
R: ATTTAGATCGGCAATATGAAAT 51.5°C 101 FokI 

KATI+164T/C F:CCAAGGCGTGACTTCAGGGC 
R:GGCACATGGGGAGAGTGTAGGACTAA 58,0°C 119 HaeIII 

KATII+650C/T F:ATAGATCCATTTGTCCTTGACTGGAT 
R:ACATTTTTTGCTTTAGAATTCCAGAG 58,0°C 113 FokI
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4-RESULTADOS 

5-DISCUSSÃO 

6-CONCLUSÕES  

Não foi observada nenhuma alteração significante para os SNPs estudados 

nos 57 pacientes analisados. Apesar de alterações na RQ no SNC serem 

relatadas tanto em ratos com meningite experimental e em humanos, na 

população estudada não foi observada associação de SNPs à suscetibilidade e 

severidade da MB. Este estudo piloto mostra que as freqüências dos alelos 

polimórficos são muito baixas, o que reflete a conservação destas enzimas 

mostrando a importância das enzimas estudadas para a manutenção das 

condições fisiológicas normais do cérebro. Na nossa população a freqüência de 

heterozigosidade estimada dos SNPs KYNU+693G/A, KATI+164T/C, 

KATII+650C/T e IDO+434T/G foi menor do que 0,017, já a freqüência  observada 

do SNP KYNU+715G/A foi de 0,033. Existem registros dos SNPs analisados no 

banco de dados do NCBI com base no Sequenciamento do Genoma Humano, 

porém não existem dados quanto a freqüência, portanto, este é o primeiro estudo 

que analisa a influencia detes SNPs em enzimas da RQ.  
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8- ANEXOS 

8.1 –Anexo 1 

 Termo de consentimento 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                                   CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 

Laboratório de Biologia Molecular e Genômica 

Tel. +55-84-32119209; Fax. +55-84-32153425; lfagnez@ufrnet.br

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: Novos parâmetros para estudo de danos cerebrais induzidos por meningite 

bacteriana: identificação de novos alvos terapêuticos. 

A meningite é uma doença que pode causar alguns problemas graves e os tratamentos 

atuais ainda não são suficientes. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar os mecanismos 

envolvidos com a destruição de células do cérebro que está relacionado com os problemas 

observados em pacientes que tiveram meningite.  Por esta razão, convidamos você a participar de 

uma pesquisa que vai procurar em um pedacinho (genes) do seu DNA (DNA é uma substância 

que está dentro de nossas células, que foi herdado de nossos pais e que passamos para nossos 

filhos), alguma informação que explique se certas pessoas têm mais facilidade de contrair a 

meningite e desenvolver complicações depois da doença do que outras. 

Para o diagnóstico da meningite, é necessário que os médicos solicitem exames de liquor 

(líquido retirado da medula espinhal) e de sangue. Para realização de nossa pesquisa precisamos 

de amostras de liquor e de sangue de pessoas afetadas pela meningite, por esta razão estamos 

pedindo sua autorização para que as suas amostras de liquor e sangue, retiradas para os exames 

solicitados pelo seu médico, possam ser também usadas em nossa pesquisa. Esclarecemos que 

nenhum procedimento adicional é necessário, estaremos usando uma parte das amostras que 

você precisou retirar para realização de seus exames de diagnóstico. 

Essa pequena porção de líquor e sangue serão encaminhados para o Instituto de Doenças 

Infecciosas de Berna (Suíça) obedecendo todo processo recomendado pelo Ministério de Ciência 

e Tecnologia do Brasil, e para isso estamos solicitando sua autorização. 

No Brasil, os pesquisadores irão analisar os pedacinhos de DNA (genes) que produzem as 

proteínas (moléculas com variadas funções no corpo) envolvidas com complicações durante a 

meningite, enquanto que na Suíça os pesquisadores irão analisar essas proteínas no líquor e no 

sangue. Essas informações trarão benefícios para o desenvolvimento de novos tratamentos, 

capazes de reduzir a mortalidade e as complicações causadas pela meningite. 

1ª Via 

FR 063922
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Todo o material biológico (líquor e sangue) será usado apenas nessa pesquisa e seus 

dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto. Não permitiremos a terceiros, tais como, 

seguradores de saúde, empregadores e superiores hierárquicos, acesso a essas informações. 

Apenas os pesquisadores, que trabalham nessa pesquisa, e você, se desejar, terão acesso às 

informações e os resultados obtidos com suas amostras (liquor e sangue). 

Esclarecemos que os resultados esperados não trazem consigo nenhum grau de 

discriminação e/ou prejuízo moral individual ou coletivo, no entanto havendo necessidade de 

aconselhamento genético, você o terá sem nenhum custo, também os resultados da pesquisa 

serão tornados públicos através da publicação de artigos em revistas científicas. Caso você 

concorde em participar desta pesquisa, sua participação será mantida em sigilo, uma vez que as 

amostras coletadas receberão um número de identificação para ser utilizado no laboratório. Se 

qualquer publicação ou relatório resultar desta pesquisa sua identidade não será revelada. Além 

disso, você pode desistir de participar dessa pesquisa em qualquer momento sem penalização 

alguma ou prejuízo para seu tratamento. 

A sua participação é voluntária, você não será remunerado por consentir participar desta 

pesquisa, porém você será reembolsado ou indenizado caso ocorra algum dano ou prejuízo 

comprovadamente decorrente dessa pesquisa; 

Em qualquer momento desse trabalho você pode tirar suas dúvidas entrando em contato 

com a Professora Lucymara F. Agnez-Lima responsável pelo Projeto. 

Declaro que estou devidamente esclarecido, quanto ao que essa pesquisa deseja realizar, e que 

consinto em participar da mesma, bem como, autorizo o envio do meu líquor e sangue para a 

Suíça. 

Natal, ___/_____/___ 

_________________________________                        ______________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou                      Assinatura dactiloscópica do sujeito da 

pesquisa  responsável legal                     

                                        ___________________________________ 
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ABSTRACT 

Bacterial meningitis (BM) is still an important infectious disease causing 

death and disability. Invasive bacterial infections of the central nervous systems 

(CNS) generate some of the most powerful inflammatory responses known, which 

contributes to neuronal damage. The DNA microarray technology showed 

alterations in the kynurenine (KYN) pathway that is induced in BM and other 

diseases associated with inflammation, leading to brain injury. Our main aim was 

to search SNPs previously described in the KYN path enzymes to investigate a 

putative association of this SNPs with imbalanced in this pathway in patients with 

BM. The patients included in this study were 33 males and 24 females, with ages 

varying from 04 months to 66 years. SNPs were located inside of the domain 

conserved in KYNU, IDO, KATI and KATII. Primers were designed for analysis of 

SNPs already described by PIRA-PCR followed by RFLP. The analysis of 

KYNU+715G/A SNP found a frequency allelic of 0,023. We did not found the 

variant allele of SNP KYNU+693G/A, KATI+164T/C, KATII+650C/T and 

IDO+434T/G. Despite of previews studies showing the importance of KYN 

pathway we did not found one association of these SNPs analyzed with 

susceptibility or severity of MB. 

Key words: Bacterial meningitis, kynurenine pathway, SNPs. 


