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Introducere:
Tuberculoza este una dintre cele mai vechi boli care a afectat umanitatea, fiind
descoperită încă din antichitate [1]. Fragmentele de schelet identificate sugerează
faptul că tuberculoza a fost prezentă la oamenii preistorici (4000 i. Hr.) [1].
Franciscus Sylvius de la Böe (1614-1672) a fost primul care a realizat
descrierea anatomo-patologică și a susținut că tuberculoza pulmonară evoluează în trei
etape:
- inflamația (formarea tuberculului),
- ulcerația și
- ftizia, aceasta din urmă fiind confirmată și de Richard Morton care a descris
o relație între glande, tuberculi și consumul pulmonar. Cei doi precizează că boala ar
fi ereditară.
Primul care a vizualizat Mycobacterium a fost Gerhard Hansen (1873),
Mycobacterium leprae, dar nu a putut dovedi cauza.
Etiologia infecțioasă a tuberculozei, a fost controversată până în anul 1882,
când Robert Koch a descoperit bacilul tuberculozei, care îi poartă și numele și a
implementat noi tehnici de obținere a culturilor pure de micobacterie.
Tuberculoza pulmonară se transmite pe cale aeriană, de la o persoană bolnavă
la o persoană sănătoasă, prin intermediul picăturilor de salivă [2].
Persoanele care au contact prelungit, frecvent sau apropiat cu persoane cu
tuberculoză, prezintă un risc mare de a se infecta, având o rată estimată de infecție de
22% [3].
Tuberculoza, declarată de Organizația Mondială a Sănătății la început de secol
al XXI-lea drept urgență globală, constituie încă, în ciuda progreselor realizate în
diagnosticul, tratamentul și urmărirea bolii, o provocare majoră pentru serviciile de
sănătate din lumea întreagă [4-6].
Mai mult decât atât, TB se menține încă în grupul primelor zece cauze de
moarte din întreaga lume, estimându-se că în jur de 1,5 milioane de oameni mor anual
datorită acestei maladii [7.8].
Pe de altă parte, autofagia este considerată ca răspuns la stresul extra- sau
intracelular și la semnale precum foametea, lipsa factorului de creștere, stresul
reticulului endoplasmatic și infecția patogenă [9].
Autofagia incorectă joacă un rol semnificativ în patologiile umane, incluzând
cancerul, neurodegenerarea și bolile infecțioase.
În acest context, studiul nostru își propune evaluarea asocierii unor
polimorfisme identificate la nivelul genelor implicate în procesul de autofagie, cum ar
fi ATG5 și NOD2, și susceptibilitatea la tuberculoza pulmonară în zona Europei de Est
(România), o regiune unde aceste variante genetice nu au fot investigate până în
prezent.
Cuvinte cheie: tuberculoza pulmonară, polimorfisme mononucleotidice,
genotip, susceptibilitate
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I STADIUL CUNOAȘTERII
Capitolul 1 ISTORICUL TUBERCULOZEI ÎNCĂ DIN ANTICHITATE
prezintă informații concrete despre ce este tuberculoza pulmonară, când au fost
descoperite primele semne ale acestei afecțiuni și s-a realizat descriere anatopatologică a acesteia. Mai departe în acest capitol este prezentată evoluția tratamentului
și a măsurilor preventive de vaccinare BCG.
În capitolul 2 intitulat Epidemiologie se prezintă date recente despre ratele
de incidență și mortalitate pentru tuberculoza pulmonară. În acest capitol sunt
evidențiate diferențele dintre diferite regiuni ale globului și apoi la nivelul continentului
European.
Capitolul 3 Autofagia, face referire la faptul că autofagia este un proces de
auto-degradare a componentelor celulare în care autofagozomii cu membrană dublă,
sechestrează organitele sau porțiuni de citosol și fuzionează cu lizozomi pentru
degradare folosind hidrolaze, fiind considerată ca răspuns la stresul extra- sau
intracelular și la semnale precum foametea, lipsa factorului de creștere, stresul
reticulului endoplasmatic și infecția patogenă.
II. CONTRIBUȚII PERSONALE
Capitolul 4. SCOP ȘI OBIECTIVE
Studiul nostru a pornit de la analiza frecvenței principalelor polimorfisme din
gene implicate în mecanismul de acțiune al procesului de autofagie, cât și gene
modulatoare ale acestui mecanism pe două loturi de subiecți; un lot de subiecți cu
tuberculoză pulmonară activă sau în antecedente și un al doilea lot de control. Scopul
studiului a fost acela de a corela variantele alelice pentru polimorfismele studiate pe
cele două loturi cu scăderea sau, dimpotrivă, creșterea susceptibilității la tuberculoză
pulmonară pe o populație Est Europeană, respectiv din România.
Obiectivele studiului:
1. Determinarea frecvenței variantelor alelice pentru polimorfismul genei
ATG5 studiat,
2. Determinarea frecvenței variantelor alelice pentru polimorfismul genei
NOD2 studiat,
3. Corelarea rezultatelor și determinarea asocierii variantelor alelice studiate
cu modificare susceptibilității la tuberculoză pulmonară.
Toate obiectivele acestui studiu au fost îndeplinite cu succes.
Capitolul 5. MATERIAL ȘI METODĂ
Pentru acest studiu au fost înrolați un total de 586 subiecți încadrați în două
loturi de studiu, și anume lotul “TB” și lotul „Control”. Pentru lotul TB au fost înrolați
256 subiecți, neînrudiți, diagnosticați cu tuberculoză pulmonară activă sau cu
antecedente de tuberculoză pulmonară. În cadrul lotului Control au fost înrolați 330 de
subiecți fără tuberculoză pulmonară activă sau în antecedente. Determinarea
variantelor alelice s-a făcut prin tehnica Real-Time PCR, folosind două sisteme și
anume ViiA7 (Life Technologies, Carlsbad, USA), respectiv RotorGene 6000 HRMCorbett, folosind folosit sonde TaqMan specifice pentru cele două polimorfisme
căutate, respectiv ATG5 rs2245214 (c.574-12777G>C) și NOD2 rs2066844
(c.2104C>T).
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Capitolul 6. REZULTATE
Pentru lotul TB au fost înrolați 256 subiecți, neînrudiți, diagnosticați cu
tuberculoză pulmonară activă sau cu antecedente de tuberculoză pulmonară. Subiecții
au fost diagnosticați conform standardelor naționale recomandate de către Programul
Național de Control al Tuberculozei.
În cadrul lotului Control, au fost înrolați 330 de subiecți fără tuberculoză
pulmonară activă sau în antecedente, comparativ ca vârstă cu cei din lotul TB.
Rezultatele au fost interpretate pe baza curbei de amplificare, generată de
creșterea semnalului chemiluminiscent provenit de la coloranții folosiți, dar și
comparând valorile absolute ale semnalului celor doi coloranți citite de cele două
sisteme Real Time PCR folosite (ViiA7 - Life Technologies, Carlsbad, USA; respectiv
RotorGene 6000 HRM-Corbett). Astfel, folosind sonda TaqMan, au fost identificate
variantele alelice: C folosindu-se colorantul VIC și G folosindu-se colorantul FAM și
genotipurile pe care le formează CC, CG și GG, pentru polimorfismul ATG5
rs2245214 (c.574-12777G>C), respectiv C folosindu-se colorantul VIC și T folosinduse colorantul FAM și genotipurile pe care le formează CC, CT și TT, pentru
polimorfismul NOD2 rs2066844 (c.2104C>T). Rezultatele obținute studiind cele două
loturi, TB și Control, se regăsesc sintetizate în tabelele de mai jos.
ATG5 rs2245214

Genotip

TB

Control

CC

121

151

CG

101

131

GG

34

43

G vs. C

p

0.04624, 2

Frecvența
12777G>C)

NOD2

CHI2, df

genotipurilor

polimorfismului

Genotip

TB

Control

CC

240

307

CT

16

22

TT

0

1

ATG5

0.9771
rs2245214

(c.574-

CHI2, df

p

0.8224, 2

0.6629

rs2066844

T vs. C

Frecvența genotipurilor polimorfismului NOD2 rs2066844 (c.2104C>T)
Pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună, am continuat analiza în model
dominant și recesiv între genotip și fenotip, rezultatele fiind prezentate în tabelele de
mai jos. Astfel, alela minoră G a polimorfismului intronic ATG5 rs2245214 (c.57412777G>C) a înregistrat frecvențe comparabile între cele două loturi analizate,
respectiv 33.01% în lotul TB și 33.38% în lotul Control, de asemenea alela minoră T a
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polimorfismului „missense” NOD2 rs2066844 (c.2104C>T) a înregistrat frecvențe
comparabile între cele două loturi analizate, respectiv 3.13% în lotul TB și 3.64% în
lotul Control. Aceste frecvențe sunt asemănătoare cu cele prezente în populația
europeană, după cum rezultă din studiul în studiul „1000 genomes”.
ATG5 rs2245214 (c.574-12777G>C)
Genotip

TB (%, n)

Control (%, n)

CC

20.83%, 121

25.99%, 151

CG

17.83%, 101

22.55%, 131

GG

5.85%, 34

7.4%, 43

Model dominant
OR 0.9956, p = 0.9858
Model recesiv
OR 1.0328, p = 0.8471
Analiza modelului dominant si recesiv pentru polimorfismul ATG5 rs2245214
(c.574-12777G>C)
NOD2 rs2066844 (c.2104C>T)
Genotip
CC

TB (%, n)
40.96%, 240

Control (%, n)
52.39%, 307

CT

2.73%, 16

3.75%, 22

TT

0

0.17%, 1

Model dominant
OR 2.3354, p = 0.6040
Model recesiv
OR 1.1238, p = 0.7289
Analiza modelului dominant si recesiv pentru polimorfismul NOD2
rs2066844 (c.2104C>T)
Capitolul 7. DISCUȚII
Tuberculoza pulmonară, provocată de infecția cu bacilul Mycobacterium
tuberculosis, este principala cauză a decesului, de cauză infecțioasă, la nivel mondial.
Organizația Mondială a Sănătății [7] a raportat mai mult de 9,6 milioane de
cazuri noi de tuberculoză în 2014. În același an, 1.5 milioane de pacienți au decedat
din cauza acestei infecții severe.
Mycobacterium tuberculosis este transmis între persoane, în principal prin
picăturile din aerosolii generați de pacienți cu boală pulmonară activă. Este capabilă să
invadeze, să persiste și să se replice în interiorul macrofagelor, prin stoparea maturării
fagozomilor și inhibarea fuziunii lizozom – fagozom [10].
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Macrofagele pot controla această evaziune prin inducerea autofagiei, un
proces celular elaborat prin care conținutul citoplasmatic, care include și bacilii, este
orientat spre degradarea lizozomală, reducând astfel încărcătura bacteriană din celulele
infectate [10, 11].
Autofagia, proces conservat în timpul evoluției, mediază degradarea
organitelor sau proteinelor deficitare în condiții de stres sau de lipsă a energiei a celulei
eucariote, cu scopul de a genera substanțele nutritive necesare [12, 13].
S-a demonstrat că autofagia modulează, de asemenea, inflamația în sistemul
imunitar înnăscut, precum și răspunsul imun dobândit [14].
Autofagia funcționează prin formarea unei structuri cu membrană dublă
numită autofagozom, care sechestrează materialul citosolic și ulterior, fuzionează cu
lizozomul pentru a degrada și apoi elibera produsele rezultate înapoi în citosol [12].
Acest proces este reglementat de un set specific din familia de gene legate de
autofagie (ATG) [103]. Odată ce procesul de autofagie este indus, diferite componente
ale căii autofagiei, cum ar fi ATG5, ATG12, ATG16 și LC3, cooperează pentru a forma
autofagozomii și a livra materialul sechestrat către lizozom [15].
ATG5 este o genă centrală de reglementare în procesul autofagiei, fiind
implicată în alungirea membranei autofagozomale [9, 16].
În plus, NOD2 (CARD15 sau NLRC2) este un membru important a familiei
de gene NLR exprimate în macrofage, granulocite și monocite [17], care recunoaște
atât bacteriile gram-pozitive, cât și cele gram negative [18, 19] și s-a dovedit a avea un
rol important în controlarea procesului autofagiei [20].
O implicare clară a NOD2 în recunoașterea Mycobacterium tuberculosis, a
fost demonstrată pe tulpinile de șoareci NOD2 - / - [21].
Pe de altă parte, rolul autofagiei pentru apărarea anti-micobacteriană a gazdei,
a fost provocat printr-un studiu recent. Acesta a confirmat că ATG5 are un rol
important în răspunsul gazdei la infecția micobacteriană, prin restrângerea creșterii
Mycobacterium tuberculosis, ceea ce a pus în discuție rolul autofagie în acest proces
[10].
Pentru a investiga rolul autofagiei în apărarea gazdei împotriva tuberculozei,
la om, am presupus că variantele genetice, cum ar fi polimorfismele mononucleotidice
din genele ATG5 - rs2245214 (c.574-12777G> C) și NOD2 - rs2066844 (c.2104C>
T), sunt asociate cu susceptibilitatea la tuberculoza pulmonară activă.
Autofagia a fost considerată o cale nouă și promițătoare, reprezentând o țintă
pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai bune și a unor noi medicamente concepute
pentru a elimina Mycobacterium tuberculosis [22-25]. Studii recente au pus problema
acestei ipoteze [10].
O abordare importantă în evaluarea rolului anumitor procese pentru apărarea
gazdă împotriva tuberculozei la om, este de a investiga dacă profilul genetic
influențează susceptibilitatea la infecție.
Din familia de gene ATG, ATG5 este un modulator important al procesului
de autofagie, însărcinat cu expansiunea și închiderea structurii dublu membranare
numită autofagozom [26].
Există atât studii in-vivo, cât și in-vitro, axate pe autofagie și, mai specific, pe
gena ATG5 și implicarea sa în tuberculoză. Studiile oferă rezultate diferite pentru
abordarea in-vivo. Astfel, există fie o deficiență modestă în controlul macrofagului,
după infecție, la tulpinile de șoareci, care nu au ATG5 în celulele mieloide [27], fie una
severă care conduce la un nivel mai ridicat de bacterii și moarte mai rapidă [10, 28].

5

Toate aceste constatări, indică faptul că autofagia și gena ATG5, sunt esențiale
pentru controlul in vivo al Mycobacterium tuberculosis. Cu toate acestea, nu s-au putut
trage concluzii clare cu privire la rolul polimorfismelor genetice în gena ATG5. Unele
studii sugerează un impact asupra susceptibilității la tuberculoza pulmonară [10], deși
nu au reușit să reproducă acest lucru [29]. În studiul de față, am încercat să investigăm
această ipoteză, într-o cohortă românească cu tuberculoză, dar nu a putut fi observată
influența asupra susceptibilității la infecție.
În plus, se știu puține despre sensibilitatea la tuberculoză a persoanelor care
poartă variante alelice în gena NOD2. Rolul, potențial, jucat de gena NOD2 în infecția
cu TB, a fost sugerat de două studii care au evidențiat implicarea acestei gene în
recunoașterea Mycobacterium tuberculosis prin semnalizarea producției de citokine
proinflamatorii [18, 21].
Studii recente au arătat că semnalizarea modulată de NOD2 poate iniția
răspunsul autofagiei [30], care sechestrează bacteriile intracelulare în autofagozom
[20] și limitează infecția [31]. NOD2 rs2066844 a fost asociat, în mai multe studii, cu
susceptibilitate la alte afecțiuni patologice cronice, cum ar fi boala Crohn [32-35],
schizofrenia [36] și astmul [37].
Cu toate acestea, nu am putut identifica o asociere între polimorfismul NOD2
rs2066844 (c.2104C> T) și riscul crescut de a dezvolta tuberculoză pulmonară activă.
Această observație, cuplată și cu absența asocierii variantelor genetice ale
polimorfismului ATG5 rs2245214 (c.574-12777G>C), sugerează că autofagia și
Mycobacterium tuberculosis au o interacțiune complexă [29] și că procesul de
autofagie poate fi redundant pentru apărarea gazdei împotriva tuberculozei, așa cum a
fost sugerat recent [10].
O limitare a studiului actual este reprezentată de mărimea cohortelor, care nu
au fost suficiente pentru a exclude rolul variantelor genetice ale genelor ATG5 și
NOD2 în tuberculoza pulmonară. În plus, deoarece acest studiu a inclus atât subiecți
diagnosticați recent cu tuberculoză pulmonară activă, cât și pe cei cu antecedente de
TBC, acest lucru nu a permis evaluarea influenței genotipurilor ATG5 și NOD2 asupra
gravității bolii.
Capitolul 8. CONCLUZII
Acesta este primul studiu care a evaluat rolul polimorfismelor genelelor
implicate în autofagie, într-o populație est-europeană, cu un număr mare de cazuri de
tuberculoză pulmonară.
Rezultatele obținute în acest studiu sugerează că genotipurile ATG5 și NOD2
nu sunt asociate cu riscul de a dezvolta tuberculoză pulmonară activă.
De asemenea, nu s-a găsit nicio dovadă a unei interacțiuni între variantele
genotipice ale ATG5 rs2245214 și NOD2 rs2066844.
Lipsa de asociere între polimorfismele studiate și susceptibilitatea la
tuberculoză pulmonară constatată prin acest studiu, nu exclude posibilitatea ca alte
polimorfisme mononucleotidice, din cele două gene (sau alte gene implicate în
autofagie), să contribuie la riscul de dezvoltare a tuberculozei pulmonare active.
Limitările studiului sunt legate de:
- mărimea cohortelor, care nu au fost suficiente pentru a exclude rolul
variantelor genetice ale genelor ATG5 și NOD2 în tuberculoza pulmonară.
- faptul că acest studiu a inclus atât subiecți diagnosticați recent cu
tuberculoză pulmonară activă, cât și pe cei cu antecedente de TBC, acest lucru nu a
permis evaluarea influenței genotipurilor ATG5 și NOD2 asupra gravității bolii.
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