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RESUMO 

 

As citocinas desempenham um papel importante na resposta imune do hospedeiro 

contra o M. leprae. Polimorfismos de genes de citocinas têm sido implicados como um fator 

do hospedeiro influenciando a susceptibilidade para doenças infecciosas. O objetivo deste 

estudo foi verificar a relação entre a hanseníase e os polimorfismos dos genes TNFα (fator de 

necrose tumoral-α) -308 G→A; IFNγ (interferon-γ) +874 T→A; IL-6 (interleucina-6) -174 

G→C; IL-10 -1082 A→T, -819 C→T, -592 A→C e TGFβ (fator de crescmento tumoral-β) 

códon 10 e códon 25. O estudo foi realizado com moradores do município de Sobral com 15 

anos ou mais, no Estado do Ceará, durante o período de março de 2006 a julho de 2008. Os 

indivíduos foram divididos em três grupos. O grupo caso índice foi composto por 46 

indivíduos com hanseníase. Controles internos foram 110 contactantes que residiam no 

domicílio do caso índice e os controles externos foram 83 indivíduos que não residiam no 

mesmo domicílio do caso índice. Desses indivíduos foram coletados 3ml para extração de 

DNA através do “Genomic Prep Blood DNA Isolation Kit” (GE Healthcare) e para tipificação 

dos polimorfismos dos genes das citocinas através do “kit” da “One-Lambda” (Canoga Park, 

CA, EUA). Também forma coletados 4,9ml de sangue para detecção de anticorpos IgM para 

PGL-I utilizando um teste ELISA. Os dados epidemiológicos e clínicos foram obtidos a partir 

de um questionário aplicado à todos participantes, padronizado para o projeto “Epidemiologia 

da hanseníase no Ceará: aprofundamento dos estudos imuno-epidemiológicos”, ao qual esse 

estudo está vinculado. Assim, não foram observadas associações significantes entre os 

polimorfismos dos genes das citocinas estudados e a susceptibilidade à hanseníase. Em 

relação ao gene IL-10, os indivíduos com o genótipo GCC/GCC apresentaram uma tendência 

a desenvolver a hanseníase mais precocemente. Em relação aos SNPs do gene IFNγ e TGFβ 

encontramos uma associação do genótipo T/T do IFNγ e do genótipo T/T G/G do TGFβ com 

uma predisposição à doença em indivíduos vacinados, podendo ser que indivíduos com esses 

genótipo não sejam beneficiados com a vacina. Em relação aos SNPs do gene IL-6 do grupo 

de controles internos foi observada uma associação entre um considerável aumento do 

genótipo C/C e a positividade para o anti-PGL-I. Dessa forma, o estudo do polimorfismo dos 

genes das citocinas traz um melhor esclarecimento da relação entre a genética do hospedeiro e 

a hanseníase, complementando estudos sobre a sua transmissão e fatores intra e extra-

familiares em suas características imunológicas. 

 

Palavras-chave: Hanseníse, polimorfismo, citocinas. 
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ABSTRACT 

 

Cytokines play an important role in the host's immune response against M. leprae. 

Polymorphisms of cytokines genes have been implicated as a factor influencing the host's 

susceptibility to infectious diseases. This study aimed to investigate the relation between 

leprosy and polymorphisms of genes TNFα (tumor necrosis factor-α) -308 G → A; IFNγ 

(interferon-γ) 874 T → A; IL-6 (interleukin-6) -174 G → C; IL-10 -1082 A → T, T → -819 

C, -592 A → C and TGFβ (growth factor of tumor-β) codon 10 and codon 25. The study was 

conducted with residents of Sobral city with 15 years or more in the state of Ceara, during the 

period from March 2006 until July 2008. The subjects were divided into three groups. The 

index case group was composed of 46 individuals reported with leprosy. Internal controls 

were 110 contacts who lived in the home of the index case and the external controls were 83 

subjects who did not lived in the same house where the index. Were collected 3 ml of blood 

samples from these individuals for DNA´s extraction through the Genomic Prep Blood DNA 

Isolation Kit "(GE Healthcare) and to typify the polymorphisms of genes of cytokines through 

the" kit "of the" One-Lambda "(Canoga Park, CA ). Also it was collected 4.9 ml of blood for 

the detection of IgM antibodies to PGL-I using an ELISA test. The epidemiological and 

clinical data were obtained using a standard questionnaire applied to all participants for the 

project "Epidemiology of leprosy in Brazil: analysis of immuno-epidemiological studies", to 

which this study is linked. Thus, no significant associations were observed between 

polymorphisms of cytokines genes studied and susceptibility to leprosy. Regarding the IL-10 

gene, individuals with the genotype GCC/GCC showed a tendency to develop leprosy earlier. 

Regarding the SNPs of IFNγ and TGFβ genes, it was found an association of genotype T/T 

genotype of IFNγ and the T/T G/G of TGFβ with a predisposition to the disease in vaccinated 

individuals and may be that individuals with these genotypes are not provided with the 

vaccine. Regarding the SNPs of the gene IL-6 group of internal controls it was observed an 

association between a considerable increasing in the genotype C/C and the positivity for anti-

PGL-I. Thus, the study of polymorphism of cytokines genes offers a better explanation of the 

relation between host´s genetics and leprosy´s genetics, complementing their studies on the 

transmission and factors within and outside the family in their immunological characteristics. 

 

Keywords: Leprosy, polymorphism, cytokines. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1   O gênero Mycobacterium 

O gênero Mycobacterium é constituído por bacilos aeróbios, imóveis, não 

formadores de esporos, que medem 0,2 a 0,6 µm x 1 a 10 µm. As micobactérias são 

resistentes a numerosos detergentes, bem como aos corantes usuais de laboratório, devido a 

sua parede celular rica em lipídios que torna sua superfície fortemente hidrofóbica. Uma vez 

corados com fucsina, os bacilos não podem ser descorados com soluções ácidas ou misturas 

de álcool e ácido, por isso recebem a denominação bacilos álcool-ácido-resistentes. Este 

grupo cresce lentamente “in vitro” com tempo de geração de 3 a 24 horas. A parede celular é 

responsável também por outras propriedades dessas bactérias como a resistência aos 

antibióticos antibacterianos comuns, antigenicidade e agregação (COLE et al., 2001; 

BARKER, 2006). 

A estrutura básica da parede celular é composta de membrana citoplasmática 

interna revestida por uma espessa camada de peptidioglicano. O esqueleto peptidioglicano 

está covalentemente ligado a polissacarídios (arabinogalactano) cujas extremidades são 

esterificadas a ácidos micólicos de alto peso molecular. Essa camada é revestida por 

polipeptídios e por uma camada hidrofóbica de ácidos micólicos altamente antigênica que é 

constituída por lipídios, glicolipídios e glicolipopeptidios livres. Esses lipídios constituem 

60% do peso seco da parede celular. As cadeias peptídicas também são consideradas 

antígenos biologicamente importantes, estimulando a resposta imunológica celular do 

hospedeiro (VISSA et al., 2001; SCOLLARD et al., 2006). 

A classificação das bactérias no gênero Mycobacterium baseia-se na sua 

resistência aos ácidos, na presença de ácido micólico contendo 60 a 90 carbonos que são 

clivados por pirólise a metil ésteres de ácidos graxos de 22 a 26 carbonos e no alto teor (61 a 

71%) de guanina e citosina (G+C) no seu genoma. Existem algumas espécies de bactérias que 

são parcialmente ácido-resistentes como a Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella e Gordona, 

porém elas se coram menos intensamente, suas cadeias de ácido micólicos são mais curtas, e 

seu conteúdo G+C é menor (VISSA et al., 2001; COLE et al., 2001). 

Mesmo com uma grande quantidade de espécies de micobactérias, apenas poucas 

espécies causam infecções nos seres humanos como o M. tuberculosis causador da 

tuberculose e o M. leprae causador da hanseníase. As outras espécies são coletivamente 

chamadas de micobactérias atípicas, causando infecções oportunistas como o complexo M. 

avium, M. kansassi, M. fortuitum, M. chelonae e M. abscessus. Apesar de aspectos clínicos de 

cepas virulentas de micobactérias variarem, a maioria é transmitida pelas vias respiratórias e 

apresenta a capacidade de sobreviver dentro de macrófagos (BARKER, 2006). 
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O DNA micobacteriano é mais preservado que o de outros microorganismos 

devido a sua parede celular rica em lipídios hidrofóbicos, sendo ainda a parede celular do M. 

leprae mais espessa do que a do M. tuberculosis fornecendo uma maior proteção ao DNA 

microbiano. Isso torna possível a detecção do DNA do M. leprae em pacientes submetidos a 

terapias antibacterianas ou em materiais coletados há muitos dias ou até mesmo anos 

(DONOGHUE et al., 2001). 

 

1.2   O Mycobacterium leprae 

O M. leprae consiste em uma bactéria intracelular, imóvel, não formadora de 

esporos que se apresenta como bacilo reto ou ligeiramente curvado, de 1,5 a 8 µm de 

comprimento por 0,2 a 0,5 µm de largura. No hospedeiro, o bacilo tem preferência pela pele e 

nervos periféricos, conferindo características únicas a este microorganismo. Porém, há vários 

aspectos do M. leprae a serem elucidados, seja quanto a sua transmissão e patogenia, seja nos 

seus aspectos epidemiológicos (MONOT et al., 2005; WALKER et al., 2006). 

A inoculação do M. leprae foi conseguida pela primeira vez por Shepard em 1960 

em pata de camundongo, obtendo uma lesão localizada, e em 1971 Kirchheimer e Storrs 

conseguiram infectar tatus, verificando o comprometimento da pele, nervos periféricos, 

medula óssea, fígado, baço, linfonodos, pulmões, meninges e olhos (SHEPARD, 1960; 

KIRCHHEIMER e STORRS, 1971). O M. leprae representa a única espécie do gênero que 

não pode ser cultivada “in vitro” e, portanto, deve ser cultivada em modelos animais como o 

tatu e em patas de camundongos (TRUMAN et al., 1986; KRAHENBUHL et al., 2000). 

Nos esfregaços de pele e nos cortes histopatológicos os bacilos são vistos 

isolados, em agrupamentos variados ou em arranjos denominados globias, peculiares ao M. 

leprae, que resultam da união de bacilos através de uma substância chamada gléia. Esta 

micobactéria apresenta um tempo de geração de 24 horas, com divisão binária a cada 12 a 21 

dias e baixa freqüência de mutações que limitam a diversidade genética da espécie (SASAKI 

et al., 2001; BRITTON et al., 2004). 

As cadeias peptídicas do M. leprae constituem antígenos biologicamente 

importantes que estimulam a resposta imunológica celular do paciente à infecção, a exemplo 

do PGL-I (antígeno glicolipídeo fenólico I) que pode ser empregado no imunodiagnóstico 

(BARKER, 2006).  

A temperatura ótima para a sua reprodução está entre 27ºC a 33ºC, o que explica 

sua predileção por áreas mais frias do corpo como a pele, os nervos periféricos e a mucosa das 

vias aéreas superiores. Na pele, o M. leprae se encontra preferencialmente nos macrófagos, 
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enquanto no tecido neural, localiza-se nas células de Schwann, onde pode permanecer por 

largo período de tempo sem estimular uma resposta imunológica (CONCHA et al., 2008).  

Enquanto o M. tuberculosis apresenta um genoma de 4.411.532 pb (pares de 

bases), o qual pode codificar 3.959 proteínas, o M. leprae codifica apenas 1.604 proteínas a 

partir de um genoma de 3.268.203 pb. Esta drástica redução e diminuição do número de genes 

no M. leprae se comparado ao M. tuberculosis, afeta aspectos do seu metabolismo, 

justificando a impossibilidade deste microorganismo de crescer “in vitro”. Além disso, 50% 

do genoma do M. leprae são pseudogenes, pedaços do DNA que não mais são traduzidos em 

proteínas úteis para a bactéria. Tudo indica que este processo evolutivo minimalista tenha 

tornado o M. leprae completamente adaptado ao organismo humano (COLE et al., 2001; 

ARAÓZ et al., 2006). 

São encontradas mutações em genes envolvidos na regulação (reguladores da 

transcrição, repressores, ativadores), na desintoxicação (codificadores das peroxidases), nos 

reparos do DNA (o mutT, dnaQ, alkA, dinX e dinP genes) e em transportes ou efluxo de 

metabólitos, como os aminoácidos (arginina, ornitina, D-alanina, D-serina e glicina), 

peptídios, cátions (magnésio, níquel, mercúrio, amônia, íons férricos e ferrosos e potássio) e 

ânions (sulfato e fosfato). Todavia, no genoma, estão preservados os genes para a síntese da 

maioria das moléculas menores como aminoácidos, purinas, pirimidinas e ácidos graxos, e 

para síntese das macromoléculas como os ribossomos, RNA e proteínas estruturais (VISSA et 

al., 2001). 

Em se tratando de redução genética, há menos genes em quase todas as categorias, 

porém as mais notavelmente afetadas são as seqüências de inserção e as famílias de proteínas 

ricas em glicina que têm ácido glutâmico-prolina ou ácido glutâmico-prolina-prolina no 

terminal amino; essas proteínas podem conferir variação antigênica. Assim, enquanto são 

necessários genes para a transmissão, estabelecimento e sobrevivência no hospedeiro, a 

redução genética do M. leprae pode ser compensada através da vida parasitária dependente do 

hospedeiro (VISSA et al., 2001). 

 

1.3   A Hanseníase 

1.3.1 Aspectos históricos 

A hanseníase, amplamente conhecida pela designação de lepra, parece ser uma 

das mais antigas doenças que acomete o homem. Acredita-se que seja originária da África e 

que a sua propagação foi devido a sucessivas migrações humanas. Porém, ainda hoje se 

discute se a hanseníase é de origem asiática ou africana (EIDT, 2004; MONOT et al., 2005).  
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A principal porta de entrada para a Europa foi pelos comerciantes, colonizadores e 

soldados gregos, entre os séculos X e XV. Durante os séculos XVII e XVIII, a doença 

diminuiu acentuadamente no continente europeu em decorrência das melhores condições 

sócio-econômicas. Durante o período de colonização, a América Latina tornou-se o grande 

foco endêmico de hanseníase, principalmente por colonizadores portugueses e escravos 

africanos. Nesta mesma época, colonizadores escandinavos disseminaram a hanseníase na 

América do Norte (EIDT, 2004; MONOT et al., 2005). 

A doença entrou no Brasil por vários pontos do litoral com os primeiros 

colonizadores portugueses, principalmente açorianos, e para sua disseminação muito 

contribuíram os escravos africanos. Os primeiros casos registrados foram no Rio de Janeiro 

no ano de 1600. Após isso, outros focos da doença foram identificados, principalmente na 

Bahia e no Pará. Tal fato levou as autoridades da época a solicitarem providências a Portugal, 

sem, entretanto, serem atendidas (EIDT, 2004). 

A causa da doença somente foi conhecida depois de 1873, quando o norueguês 

Gerhard Henrik Armauer Hansen, ao examinar as células leprosas encontradas nos nódulos 

formados na pele de um doente, percebeu a presença de pequeninos bastonetes típicos do 

bacilo de Hansen ao microscópio (VOGELSANG, 1978). Como suspeitava que a doença era 

transmitida por um agente infeccioso, Hansen apresentou um relatório de atividades em 1874 

à Sociedade Médica de Christiania, na Noruega, ratificando que a hanseníase não possuía 

vínculo com as teorias hereditárias, ainda que muito se tenha discutido sobre a questão da 

hereditariedade até pelo menos a década de 1920 (CONCHA et al., 2008).  

Ao longo dos séculos, a sociedade se mostrou preconceituosa com a hanseníase, o 

que acarretou um profundo estigma social ao mais simples contato e às suas possíveis 

conseqüências, uma vez que o doente, na maioria das vezes, apresentava lesões ulcerantes na 

pele e deformidades nas extremidades. Desse modo, a hanseníase ficou confinada ao lado 

obscuro da sociedade, sendo o isolamento considerado a forma de cuidado eficaz para a 

doença no século XIX (SASAKI et al., 2001). 

Até a década de 50, o tratamento era feito basicamente com o óleo de 

chaulmoogra, medicamento fitoterápico e originário da Índia que não agia diretamente sobre o 

bacilo, mas apenas sobre os efeitos da doença já instalada nos pacientes. O chaulmoogra e o 

isolamento eram considerados as melhores formas de se tratar a hanseníase e somente após a 

Segunda Guerra, com os avanços da indústria químico-farmacêutica, os exames laboratoriais 

e a descoberta de agentes etiológicos de várias doenças, é que o tratamento passou a ser com 

quimioterápicos (MACIEL et al., 2003).  
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No Brasil, a política de controle da doença, após a década de 1930, era feita 

sobretudo com a construção de leprosários nas unidades da federação, algumas inclusive com 

mais de um hospital (LIMA et al., 2003). A partir de 1935, o isolamento passou a ser 

empregado em todo país, passando a vigorar o modelo de tratamento chamado tripé: 

leprosário, preventório e dispensário. No leprosário ficavam internados os já 

comprovadamente infectados. Os filhos desses e os gerados na “nova” vida dentro do 

leprosário iam para os preventórios, proibindo o contato com os pais doentes. Os dispensários 

foram criados com o objetivo de prevenir casos futuros naqueles que conviveram com os 

doentes, os chamados contactantes. Não havia preocupação com a dissolução dos laços 

familiares e as possíveis seqüelas psicológicas do ato, pois o objetivo maior era evitar a 

propagação do “grande mal” (MACIEL et al., 2003). 

Em 1958, foi realizado o Sétimo Congresso Internacional de Leprologia em 

Tóquio ratificando que a forma de contágio não era hereditária e havia possibilidade de cura 

com os antibióticos e sulfas. Assim, o isolamento questionado desde a década de 1920, como 

um fator de cura, não deveria mais ser recomendado como elemento fundamental de 

tratamento para a doença (MACIEL et al., 2003). 

No Brasil, um fato importante foi a aprovação do decreto nº 165, de 14 de maio de 

1976, com o qual a doença teve seu nome alterado oficialmente para hanseníase, resultado de 

uma ampla mobilização com o intuito de diminuir o preconceito existente na palavra lepra e 

seus derivados (MACIEL et al., 2003). 

Em junho de 1981, a criação do MORHAN (Movimento de Reintegração das 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase) foi um marco na forma de assegurar os direitos dos 

pacientes, garantindo a reinserção social dos afetados pela hanseníase. Este momento político, 

marcado como praticamente o final de uma ditadura militar de quase 20 anos e a busca pela 

democracia no Brasil, assistiu a realização da Oitava Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, recuperando os direitos dos cidadãos e discutindo a desativação dos leprosários que 

tiveram seu papel redefinido. A partir desta data muitos leprosários antigos foram 

transformados em hospitais gerais (MACIEL et al., 2003). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a hanseníase foi eliminada 

como problema global no ano de 2000, apesar da notificação de 719.330 casos novos nesse 

mesmo ano. Do total de 122 países considerados endêmicos em 1985, 107 atingiram a meta 

de eliminação. Entre os 15 países onde a hanseníase persistiu como problema de saúde 

pública, seis respondem por 88% dos casos novos, ficando a endemia concentrada na África, 

Ásia e América Latina (BRITTON et al., 2004). 
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1.3.2 Aspectos epidemiológicos 

Segundo a OMS a prevalência mundial da hanseníase é menor do que 1 por cada 

10.000 habitantes, mas existem países em que a prevalência ainda é maior do que 1/10.000, 

como o Brasil, República Central Africana, República Democrática do Congo, Madagascar, 

Moçambique, Nepal e a República Unida da Tanzânia. Esses países permanecem fortemente 

empenhados em eliminar a doença e em desenvolver atividades de controle da hanseníase 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-OMS, 2008). 

O Brasil notificou 284.626 novos casos de hanseníase entre 2001 e 2006, sendo 

considerado o país que apresenta maior prevalência de casos depois da Índia 

(DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 

BRASIL-DATASUS, 2008). 

O Nordeste do Brasil é considerado uma área com elevada endemicidade. O 

Ceará, um dos nove estados que compõem esta região, informou o terceiro maior número de 

casos de hanseníase entre os estados. Em 2006, foram registrados 23.623 pacientes em 

atendimento no Estado do Ceará. Este número coloca o Estado em uma situação de risco no 

país, com uma taxa de prevalência de 2,64 para 10.000 pessoas (DATASUS, 2008). 

Um estudo realizado neste Estado mostrou que a distribuição espacial da 

hanseníase no Ceará é bastante heterogênea, havendo muitos municípios com uma 

prevalência menor que 0,2 por 10.000 habitantes, e alguns com uma prevalência tão elevada 

como 12,2 por 10.000 pessoas. A causa dessa heterogeneidade não é bem compreendida, mas 

a urbanização desigual e descontrolada desempenham um papel importante nessa distribuição 

(KERR-PONTES et al., 2004; DATASUS, 2008). 

A manifestação da doença na pessoa infectada pelo bacilo e suas diferentes 

formas clínicas dependem, dentre outros fatores, da relação parasita/hospedeiro e pode ocorrer 

após um longo período de incubação, de dois a sete anos. Além das condições individuais, 

outros fatores relacionados aos níveis de endemia e às condições socioeconômicas 

desfavoráveis, assim como condições precárias de vida e de saúde e o número elevado de 

pessoas convivendo em um mesmo ambiente, influenciam no risco de adoecer (KERR-

PONTES et al., 2004; BRITTON et al., 2004). 

A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no 

entanto, raramente ocorre em crianças. Observa-se que crianças, menores de quinze anos, 

adoecem mais quando há uma maior endemicidade da doença. Em geral, os maiores 

coeficientes de detecção de casos são no sexo masculino, considerado geralmente o risco de 

exposição como o fator responsável (BRITTON et al., 2004).  
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Embora raras vezes a hanseníase seja mortal, as complicações secundárias, como 

a neuropatia, podem ser deformantes e incapacitantes. A terapia combinada, oficializada pela 

OMS desde 1983, tem mostrado que a infecção pode ser tratada de forma efetiva antes de 

chegar à incapacidade. No entanto, o mecanismo preciso de transmissão do M. leprae ainda é 

desconhecido. Nenhuma vacina efetiva tem sido desenvolvida e extensivos esforços 

laboratoriais não têm produzido ferramentas práticas para o diagnóstico precoce da doença 

não aparente (CONCHA et al., 2008; WALKER et al., 2007). 

O homem é considerado o único reservatório natural do M. leprae, apesar de 

haver relato de animais selvagens naturalmente infectados, como tatus e macacos (MEYERS 

et al., 1992). As vias aéreas superiores representam a principal via de entrada e de eliminação 

do M. leprae. Soluções de continuidade na pele também podem ser portas de entrada da 

infecção. As secreções orgânicas como leite, esperma, suor e secreção vaginal podem eliminar 

o bacilo, mas não possuem importância na disseminação da infecção (BRITTON et al., 2004; 

CONCHA et al., 2008).  

O M. leprae é capaz de sobreviver fora do corpo humano por vários meses sob 

condições desfavoráveis. Adicionalmente, acredita-se que os reservatórios ambientais do M. 

leprae não podem ser excluídos devido à existência de um considerável número de 

observações epidemiológicas e microbiológicas que indicam que fontes ambientais, além dos 

seres humanos infectados, podem desempenhar um importante papel na transmissão da 

doença. Várias fontes ambientais têm sido estudadas a fim de comprovar a contaminação 

indireta e incluem solo, vegetação, água, artrópodes, tatus e macacos (SASAKI et al., 2001; 

BRITTON et al., 2004). 

 

1.3.3 Classificação e manifestações clínicas 

 A hanseníase tem recebido várias classificações. Rabello, em 1937, descreveu 

a forma indeterminada (I) e as formas polares tuberculóide (TT) e virchowiana (V) 

(RABELLO, 1937). No Congresso Internacional de Leprologia realizado em Madrid, em 

1953, foram mantidos os critérios propostos por Rabello, acrescentando-se um novo grupo de 

pacientes, a que se denominou “borderline” ou dimorfo (ARAÓZ et al., 2006; CONCHA et 

al., 2008).  

Na década de 60, Ridley e Jopling propuseram uma modificação na classificação 

de Madrid, introduzindo o conceito da classificação espectral da hanseníase, subdividindo os 

dimorfos em dimorfo-tuberculóide (DT), dimorfo-dimorfo (DD) e dimorfo-virchowiano 

(DV). Foi mantido o conceito de polaridade da doença e essa classificação, denominada 

espectral, foi fundamentada em parâmetros clínicos e histopatológicos (RIDLEY e JOPLING, 
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1966). Nos estudos de Ridley e Jopling (1966), foram incluídos somente casos com lesões de 

pele, associados ou não a lesões de nervo. A forma neural pura não foi incluída dentro do 

espectro, assim como o grupo indeterminado da Classificação de Madri. A respeito dessas 

duas apresentações da doença, Ridley e Jopling referem que no caso da hanseníase neural 

pura o espessamento do nervo aparece precocemente nos casos TT, mas pode ser visto em 

todos os casos, à exceção dos casos V. Relata-se que os pacientes TT apresentam um ou dois 

nervos comprometidos, enquanto os doentes DT ou DD apresentam vários nervos 

comprometidos (RIDLEY e JOPLING, 1966). 

Visando o tratamento poliquimioterápico dos pacientes, em 1982, a OMS adotou 

a forma paucibacilar (PB) para os pacientes I, TT e a maioria dos DT, todos com índice 

baciloscópico (IB) menor que 2+ da Escala de Ridley e a forma multibacilar (MB) para os 

pacientes DD, DV e V, todos com IB igual ou maior que 2+. No entanto, nos últimos anos, a 

OMS vem dividindo os pacientes na forma paucibacilar e forma multibacilar, considerando o 

número de lesões cutâneas (RIDLEY, 1974; PARDILLO et al., 2007; OMS, 2008). 

No Brasil, o Ministério da Saúde classificou a hanseníase conforme a Portaria 817 

de 26.07.2000, considerando pacientes paucibacilares aqueles com menos de cinco lesões de 

pele e/ou com comprometimento de um tronco nervoso e pacientes multibacilares aqueles 

com cinco ou mais lesões de pele e/ou com comprometimento de mais de um tronco nervoso. 

No grupo multibacilar são colocados todos os casos com baciloscopia positiva, qualquer que 

seja o IB (BRASIL-MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

Admite-se que a hanseníase virchowiana possa evoluir a partir da forma 

indeterminada ou apresentar-se como tal desde o início. Sua evolução crônica caracteriza-se 

por máculas simétricas, ligeiramente eritematosas, mal delimitadas, que progridem a uma 

infiltração generalizada e difusa da pele, mucosa das vias aéreas superiores, olhos, testículos, 

nervos, podendo afetar, ainda, os linfonodos, o fígado e o baço. Na pele descrevem-se pápulas 

e nódulos. A infiltração é difusa e mais acentuada nos sítios de menor temperatura do corpo 

como na face e nos membros. Há rarefação dos pêlos nos membros, cílios e supercílios. A 

queda dos pêlos nesse local chama-se madarose. As infiltrações da face, incluindo os 

pavilhões auriculares, com madarose e manutenção da cabeleira, formam um quadro 

conhecido como facies leonina. A manutenção da cabeleira dá-se devido ao couro cabeludo 

corresponder a um sítio de maior temperatura. O comprometimento nervoso ocorre nos 

ramúsculos da pele, na inervação vascular e nos troncos nevorsos. Esses últimos vão 

apresentar deficiências funcionais e seqüelas tardias (LOCKWOOD et al., 2005; WALKER et 

al., 2007). 
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Os macrófagos dos pacientes virchowianos não são capazes de eliminar os bacilos 

fagocitados, o que propicia a sua sobrevivência e multiplicação no interior desses fagócitos, 

que desse modo, transformam-se em células de virchow, repletas de bacilos (com grandes 

quantidades de lipídios em sua parede) e de gotas de gordura. Nestes doentes encontram-se 

abundantes bacilos na pele e na mucosa nasal. No entanto, pacientes V não são hospedeiros 

imunocomprometidos e não são propensos ao câncer ou a infecções oportunistas que afetam 

pessoas com doenças imunodeficientes. A anergia imunológica associada à pacientes V é 

específica para antígenos de M. leprae (WALKER et al., 2006; BARKER et al., 2006). 

Pacientes V têm predominância da resposta humoral, representam a forma 

multibacilar e nos casos virgens de tratamento são um importante foco infeccioso e 

reservatório da doença. A forma V apresenta baciloscopia fortemente positiva (ARAÓZ et al., 

2006). 

Na hanseníase tuberculóide encontram-se lesões bem delimitadas, em número 

reduzido, hipopigmentadas, anestésicas e de distribuição assimétrica. Descrevem-se lesões em 

placas com bordas papulosas e áreas da pele eritematosas. Seu crescimento lento leva à atrofia 

no interior da lesão com descamação das bordas. Observa-se ainda, a variedade infantil que se 

localiza principalmente na face, podendo se manifestar como nódulos ou placas (SCOLLARD 

et al., 2006; WALKER et al., 2007). 

Pacientes TT apresentam resposta imune celular que restringe o crescimento do 

patógeno, constituindo a forma paucibacilar da hanseníase. Apesar da possibilidade de cura 

espontânea, a orientação é de que os casos sejam tratados para reduzir o tempo de evolução da 

doença e o risco neural (LOCKWOOD et al., 2005; ARAÓZ et al., 2006).   

O grupo indeterminado não faz parte da classificação espectral de Ridley e 

Jopling, inclui os pacientes que apresentam as manifestações iniciais da hanseníase, sendo 

uma forma benigna da doença. É considerada uma forma transicional, com padrão 

imunológico ainda não definido. Na hanseníase indeterminada, as lesões surgem após um 

período de incubação que varia de dois a cinco anos. Ocorre o aparecimento de manchas 

hipocrômicas e com alteração de sensibilidade que podem ocorrer em pequeno número e em 

qualquer área da pele. Geralmente, apenas a sensibilidade térmica encontra-se alterada sem 

comprometimento de troncos nervosos. Na histopatologia não há evidência de granuloma e o 

infiltrado inflamatório é inespecífico. A baciloscopia revela-se negativa. Essa forma, que é 

considerada a primeira manifestação clínica da hanseníase, pode evoluir para cura ou para 

outra forma clínica (CONCHA et al., 2008; WALKER et al., 2007).  

O grupo dimorfo é composto por pacientes que se situam na área interpolar, pois 

não podem ser classificados em um dos tipos polares da hanseníase. Tais pacientes 
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apresentam lesões com estruturas tanto da hanseníase virchowiana, quanto da tuberculóide em 

reação. A hanseníase dimorfa é caracterizada pela sua instabilidade imunológica, o que faz 

com que haja grande variação em suas manifestações clínicas, seja na pele, nos nervos, ou no 

comprometimento sistêmico. As lesões da pele são numerosas e sua morfologia mescla 

aspectos de DV e DT, podendo haver predominância de uma ou de outra (ARMOUR et al., 

2005; ARAÓZ et al., 2006). 

A forma DT é similar à tuberculóide, porém as lesões são mais numerosas. A 

forma DV diferencia-se da forma virchowiana pelo fato das lesões serem mais definidas e 

com áreas de pele saudáveis entre elas. A forma DD é uma forma instável que pode variar de 

DT a DV, caracteriza-se pela presença de placas com bordas elevadas e bem delimitadas, com 

ilhas de pele aparentemente saudáveis. A baciloscopia pode ser negativa ou positiva com 

índice bacilar variável (ARMOUR et al., 2005; CONCHA et al., 2008).  

Na forma neural pura não se encontram lesões cutâneas. Há comprometimento de 

um ou mais nervos periféricos com espessamento do tronco nervoso e dano neural precoce, 

principalmente quando atinge nervos sensitivo-motores (SCOLLARD et al., 2006; WALKER 

et al., 2007). Na classificação espectral de Ridley e Jopling, essa forma não está incluída, 

embora esteja descrita como subtipo das formas tuberculóide e dimorfa (RIDLEY e 

JOPLING, 1966). 

Os surtos reacionais representam episódios inflamatórios que se intercalam no 

curso crônico da hanseníase. Os tipos de reações mais importantes são a reação reversa ou 

reação do tipo 1 e a reação do tipo 2 ou eritema nodoso da hanseníase (CUEVAS et al., 2007).  

A reação do tipo 1 corresponde a uma reação de hipersensibilidade que pode 

ocorrer em 30 % dos pacientes com as formas dimorfas. Caracteriza-se pela exacerbação das 

lesões preexistentes que se tornam edemaciadas, eritematosas brilhantes, podendo chegar a 

ulceração. Podem surgir lesões novas e as neurites são freqüentes podendo ser a única 

manifestação clínica (LOCKWOOD, 2005; CUEVAS et al., 2007). 

A reação do tipo 2 pode afetar 20% dos pacientes virchowianos e 10% dos 

pacientes com a forma DV, sendo mais freqüente quanto maior a infiltração cutânea e o índice 

bacteriano. É desencadeada por depósitos de complexos imunológicos e está associada a 

concentrações elevadas do fator de necrose tumoral-α (TNFα). O eritema nodoso é a lesão 

típica epidérmica e é caracterizada por lesões eritematosas dolorosas, de tamanhos variados, 

incluindo pápulas e nódulos localizados em qualquer região da pele. A presença de febre alta 

pode acompanhar essa reação (RADA et al., 2005; CUEVAS et al., 2007). 
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1.3.4 Diagnóstico 

Nos países em desenvolvimento a classificação da OMS para o diagnóstico é mais 

utilizada do que o sistema de classificação de Ridley-Jopling. Segundo a OMS pacientes 

paucibacilares (PB) são aqueles com um a cinco lesões cutâneas e baciloscopia negativa e 

pacientes multibacilares (MB) são aqueles com mais de cinco lesões cutâneas e podem 

apresentar baciloscopia positiva. Na correlação entre os dois sistemas de classificação, as 

formas I, TT e DT são geralmente equivalentes à hanseníase PB e as formas DV, DD e V 

correspondem à hanseníase MB. Em países desenvolvidos, como o Japão, o sistema de 

classificação de Ridley-Jopling é o mais usado para diagnóstico (SASAKI et al., 2001; OMS, 

2008).  

 Dessa forma, o diagnóstico da hanseníase mais utilizado baseia-se na clínica, 

sendo confirmado pela baciloscopia. Outros exames podem ser necessários como o exame 

histopatológico da pele, biópsia do nervo, a reação de Mitsuda e testes sorológicos (SASAKI 

et al., 2001). 

O exame histopatológico da pele é importante para diminuir dúvidas no 

diagnóstico, bem como para a classificação da doença. Histologicamente, a presença de 

inflamação neural diferencia a hanseníase de outras desordens granulomatosas. A biópsia de 

nervo é sempre indicada em caso de dúvidas quanto ao diagnóstico com outras neuropatias 

(BRITTON e LOCKWOOD, 2004). 

A baciloscopia é o exame complementar mais útil no diagnóstico, sendo de fácil 

execução e baixo custo. Sua alta especificidade permite a identificação de pacientes com 

maior potencial de infectividade e aqueles com maior risco de reincidência. A coleta é feita 

nos lóbulos das orelhas, cotovelos e em lesão suspeita. A coloração é feita pelo método de 

Ziehl-Neelsen, sendo o resultado apresentado como índice baciloscópico (BRITTON e 

LOCKWOOD, 2004). 

A mitsudina, nome adotado no Brasil para a lepromina, ainda é muito utilizada na 

Região Norte brasileira. Consiste de uma injeção intradérmica de bacilos de Hansen 

inativados pelo calor, extraídos mecanicamente de hansenomas de pacientes virgens de 

tratamento ou de tecidos de tatus infectados pelo M. leprae. A reação é considerada positiva 

com o aparecimento de uma infiltração fraca, pápula ou nódulo com mais de três milímetros 

de diâmetro. Isso ocorre devido aos bacilos desta suspensão serem fagocitados pelos 

macrófagos, que em seguida se transformam em células epitelióides. Dessa forma, a reação de 

Mitsuda é negativa em pacientes V, positiva em pacientes TT, fracamente positiva em 

pacientes dimorfos e variada no grupo com a forma indeterminada. Em outras palavras, a 

reação positiva somente indica que os macrófagos de um indivíduo são capazes de destruir 
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tanto os bacilos de Hansen mortos quanto vivos, não sendo muito útil no diagnóstico da 

doença. Este teste é usado na classificação da doença e na definição do prognóstico, portanto 

não empregado no diagnóstico (BEIGUELMAN, 2002; SCOLLARD et al., 2006). 

A aplicação do teste sorológico para detecção de anticorpos antiPGL-I constitui 

mais um recurso diagnóstico em hanseníase, principalmente nas formas multibacilares. As 

indicações mais precisas seriam para o diagnóstico de infecção subclínica, mapeamento soro-

epidemiológico, acompanhamento terapêutico e detecção precoce de recidiva da doença. 

Estudos têm documentado a relação entre os níveis de endemicidade da hanseníase na 

população e soroprevalência em diferentes partes do mundo. Assim, o rastreamento de 

contatos de hanseníase, mediante a sorologia em área de alta endemicidade, pode ser útil nas 

medidas de controle da moléstia (SASAKI et al., 2001; SCOLLARD et al., 2006; NAGAO-

DIAS et al., 2007). 

A avaliação da função motora deve ser feita principalmente nos pacientes em 

tratamento, com a finalidade de detecção precoce de incapacidades. Seqüelas bem definidas 

podem ser encontradas já no período do diagnóstico, tais como: a paralisia facial do tipo 

periférico unilateral ou bilateral, ou a paralisia do ramo orbicular no nervo zigomático 

(BRITTON e LOCKWOOD, 2004). 

O estudo do DNA utilizando a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) 

tem sido utilizado para o diagnóstico molecular do M. leprae, pois permite detectar a presença 

do bacilo mesmo que esse esteja em pequenas quantidades (DONOGHUE et al., 2001). 

O desenvolvimento da PCR representou uma oportunidade para uma detecção 

sensível, específica e rápida do M. leprae (SCOLLARD et al., 2006). Na literatura existem 

várias seqüências alvos para PCR e sondas específicas de DNA para M. leprae como os genes 

codificadores do antígeno 36-kDa (YOON et al., 1993; WIT et al., 1991), antígeno 18-kDa 

(YOON et al., 1993; WILLIAMS et al., 1990), antígeno 65-kDa (YOON et al., 1993; 

PLIKAYTIS et al., 1990) e seqüências repetitivas do M. leprae (YOON et al., 1993; WOODS 

et al., 1990). A maioria mostrou uma grande sensibilidade da PCR, pois de um a cem 

microorganismos por amostras foram detectados por este método (DONOGHUE et al., 2001).   

 

1.3.5 Tratamento 

O Ministério da Saúde define como caso de hanseníase para tratamento, quando 

pelo menos um ou mais dos seguintes achados encontram-se presente: lesão de pele com 

alteração de sensibilidade, espessamento de tronco nervoso ou baciloscopia positiva da pele 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 
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O tratamento da hanseníase compreende a quimioterapia intensiva, supressão dos 

surtos reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial. O 

esquema terapêutico depende da classificação final do caso. As drogas utilizadas são a 

rifampicina, dapsona e clofazimina. O fornecimento do medicamento é gratuito no Brasil. Há 

também tratamentos alternativos que utilizam o esquema rifampicina, ofloxacina, minociclina 

para tratamento de lesão única de pele em pacientes paucibacilares (SCOLLARD et al., 2006; 

OMS, 2008). 

 

1.3.6 Vacina BCG 

A Vacina BCG (Bacilo Calmette Guérin) previne doenças micobacterianas, 

incluindo a hanseníase e a tuberculose. Em neonatais a vacina BCG é rotineiramente utilizada 

na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, para evitar a tuberculose (CALMETTE e 

GUERIN, 1908; RODRIGUES et al., 2007). 

Estudos realizados na Índia e no Brasil demonstraram que a BCG protege contra a 

hanseníase. No estudo brasileiro, os resultados sugerem que a vacinação de neonatos com 

BCG pode ter um importante impacto sobre a transmissão da hanseníase e que mesmo 

micobactérias ambientais não interferem na eficácia da vacina, pelo menos na Região 

Amazônica. Já o estudo indiano mostrou uma eficácia da vacina de 54%, com o maior efeito 

protetor visto na forma multibacilar (68%) e sugeriu que a vacina é bastante eficaz para evitar 

a transmissão do M. leprae dentro de uma comunidade (CUNHA et al., 2004; ZODPEY et al., 

2005). 

Em um estudo mais recente no Brasil, os resultados demonstraram uma elevada 

eficácia de 86% da vacinação com BCG contra a hanseníase até à idade de 29 anos 

(RODRIGUES et al., 2007). Esta estimativa de proteção está dentro da faixa fornecida em três 

outros estudos mais antigos realizados em diferentes estados do Brasil, em que foi encontrado 

uma proteção de 74% em Manaus, no Norte (CUNHA et al., 2004), 81% nos Estados do 

Brasil Central (RODRIGUES et al., 1992) e 90% em São Paulo, no Sudeste do país 

(LOMBARDI et al., 1996). 

Rodrigues et al. (2007) constataram que o efeito da proteção da BCG contra a 

hanseníase pode durar pelo menos 30 anos, e sugerem que eventualmente poderá durar mais 

de 40 anos. Seus resultados também demonstraram que os adultos portadores da cicatriz de 

BCG, por volta de 40 anos, apresentaram menor risco de contrair hanseníase. Assim, este 

estudo adiciona à nova e crescente evidência de que a proteção da BCG contra a tuberculose e 

a hanseníase pode durar mais tempo do que se creditava anteriormente (RODRIGUES et al., 

2007). 
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1.4   A resposta imunológica contra o M. leprae 

A hanseníase é uma doença em que as manifestações clínicas são associadas a 

diferentes níveis da resposta imune na infecção por M. leprae (ARAÓZ et al., 2006).  

No local de invasão do M. leprae no hospedeiro, as células dendríticas (CD) 

podem ser as primeiras células a encontrar o bacilo. Essas células têm-se apresentado muito 

eficazes como células apresentadoras de antígenos (APCs) do M. leprae. A fagocitose do 

bacilo pelas CDs e a subseqüente produção local de citocinas podem regular a inflamação e 

estimular a imunidade adaptativa mediada por células dentro de uma resposta Th1 ou Th2 

contra o M. leprae.  As células de Langerhans são um tipo de CDs que iniciam a resposta 

imune na pele. Pacientes V têm significativamente menos células de Langerhans na pele do 

que pacientes TT (MAEDA et al., 2003; BARKER et al., 2006). 

Os receptores Toll-like (TLR) são cruciais para o reconhecimento de patógenos 

microbianos por macrófagos e CDs durante a imunidade inata. Os TLRs são proteínas 

transmembranas filogeneticamente conservadas. A observação de amostras de biópsias de 

pacientes com hanseníase tem revelado que monócitos e células dendríticas nas lesões 

tuberculóides expressam receptores Toll-like TLR1 e TLR2 mais fortemente do que nas 

lesões lepromatosas. O perfil de citocinas presentes nas lesões parece também estar 

correlacionado com os TLRs; citocinas tipo Th1 são associadas com ativação de TLR1 e 

TLR2 e citocinas tipo Th2 são associadas com inibição da ativação desses receptores. A 

estimulação dos TLRs também ativa o fator de transcrição nuclear NF-κB, o qual modula a 

transcrição de alguns genes da resposta imune (KRUTZIK et al.,  2003; BARKER et al.,  

2006).  

Os TLRs estão sendo associados a diferenciação de monócitos em macrófagos 

com funções antimicrobianas ou em CDs apresentadoras de antígenos. Krutzik et al. (2005) 

mostraram que a ativação do TLR, usando antígeno micobacteriano nos monócitos isolados 

de pacientes TT, induziu a diferenciação em macrófagos e em CDs. Entretanto, quando 

monócitos de pacientes V foram estimulados do mesmo modo, as células se diferenciaram em 

macrófagos, mas não em CDs. Dessa forma, a estimulação inicial do monócito via TLR pelo 

M. leprae em ambos pacientes V e TT pode gerar uma resposta imune inata similar para o M. 

leprae, porém pacientes V são incapazes de prosseguir para a resposta imune adaptativa 

(KRUTZIK et al.,  2005). 

Uma outra classe de receptores importantes para o reconhecimento de 

micobactérias são os receptores do complemento (CR). Os CR1 e CR3 na superfície de 

monócitos e CR1, CR3 e CR4 nos macrófagos são mediadores chave na fagocitose do M. 
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leprae.  Em adição, a fagocitose do PGL-I é facilitada pelo componente do complemento C3 

(SCOLLARD et al., 2006).  

O aspecto protetor da imunidade mediada por células em pacientes paucibacilares 

é definido com o controle da multiplicação dos bacilos. Lesões de pacientes TT exibem, na 

maior parte, células CD4+ auxiliares com a razão CD4+/CD8+ de 1,9:1, visto que essa razão 

em sangue periférico normal é de 2:1. Nas lesões de pacientes TT as células CD4+ estão 

distribuídas em toda a lesão, enquanto as células CD8+ estão localizadas na periferia dessas 

lesões. Em contraste, lesões de pacientes V apresentam uma razão CD4+/CD8+ de 0,6:1 e as 

células CD8+ estão distribuídas em toda a lesão em vez de somente na periferia (WALKER et 

al., 2006; BARKER et al., 2006).  

Antígenos não peptídicos podem ser apresentados às células T por uma molécula 

humana CD1b. Estudos “in vitro” e “in vivo” têm indicado um importante papel para o 

sistema CD1 de apresentação de antígenos lipídicos micobacterianos na imunidade contra o 

M. leprae. Em pacientes com hanseníase foram encontradas menos células CD1+ em lesões 

de pacientes V. Diferentemente, em pacientes TT houve um aumento do número de células 

CD1+ nas lesões granulomatosas, indicando uma correlação entre a expressão de CD1+ e uma 

imunidade efetiva contra o M. leprae. A maioria das células CD1+ foi identificada como uma 

população de células dendríticas CD83+ e pesquisas “in vitro” que estudaram a função 

apresentadora de antígeno de células CD1+ CD83+ mostraram que essas células são eficientes 

APCs para células T CD1-restritas (SIELING et al., 2000; ROSAT et al., 1999; 

HASHIMOTO et al., 2002). Este é o único caminho de apresentação de antígenos diferente da 

via clássica, através de moléculas MHC, na defesa do hospedeiro (SASAKI et al., 2001). 

A lise de células alvos por linfócitos T citotóxicos é mediada por perforina e 

grânulos citotóxicos como o granzime B, uma protease localizada em células T citotóxicas e 

células natural “killer” (NK). Mediante o contato com a célula alvo, a perforina é liberada por 

células T citotóxicas e forma poros na membrana da célula alvo, permitindo o granzime B 

entrar na célula, ocorrendo então, a ativação de caspases e a morte da célula alvo. A 

granulisina é outra proteína antimicrobiana usada por linfócitos T, sendo expressa tanto na 

tuberculose como na hanseníase. Nenhuma célula NK, macrófagos e células dendríticas 

expressam granulosina. A presença de granulosina é correlacionada às formas polares da 

hanseníase e foi observada mais frequentemente nas lesões de pele de pacientes TT do que 

nas lesões de pacientes V. A perforina foi igualmente observada nos dois pólos da hanseníase. 

Os bacilos que escapam da ação da perforina e granulosina, e mediante a lise da célula 

infectada são liberados, podem ser fagocitados por macrófagos recentemente ativados, os 
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quais são mais capazes de lidar com o bacilo do que as células hospedeiras anteriores 

(OCHOA et al., 2001; HASHIMOTO et al., 2002). 

Chiplunkar et al. (1990) estudaram que células NK são recrutadas em lesões de 

pacientes lepromatosos tratados com IL-2, sendo responsáveis por uma subseqüente 

diminuição local do número de bacilos. A citotoxidade de células NK e sua maior atividade 

quando estimulada por IL-2 não é específica, mas é diretamente contra macrófagos e células 

de Schwann infectados (CHIPLUNKAR et al., 1990). 

As principais funções dos macrófagos são o processamento e apresentação de 

antígenos, secreção de citocinas e a morte intracelular de patógenos. Estas células 

demonstram capacidade citotóxica usando uma variedade de funções, incluindo lise direta, 

indução de apoptose ou necrose. Os macrófagos ativados por citocinas empregam reativos 

intermediários do oxigênio e reativos intermediários do nitrogênio para combater agentes 

patogênicos. Dessa forma, células da linhagem monócito/macrófago têm vários papéis na 

relação parasita-hospedeiro, servindo como “habitat” celular para o M. leprae, ativadoras de 

células T, como APCs e também como células efetoras na destruição do bacilo 

(CHIPLUNKAR, 2007). 

Após a fagocitose de microorganismos pelo macrófago, ocorre um estouro 

oxidativo em que há um grande aumento no consumo de oxigênio catalisado por NADPH 

oxidase e a produção de ânion superóxido. Outros reativos intermediários do oxigênio, 

incluindo o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila são gerados posteriormente. 

Entretanto, Holzer et al. (1986) demonstraram que o M. leprae é apenas um fraco estimulador 

de radicais oxidativos, possivelmente devido a uma diminuição da produção do ânion 

superóxido pelo glicolipídeo-fenólico I (PGL-I) (HOLZER et al., 1986; BARKER et al., 

2006). 

O macrófago é a célula hospedeira primária do M. leprae. Na ausência de uma 

resposta imune adaptativa efetiva, este bacilo pode se multiplicar no macrófago, atingindo 

100 bactérias por célula. “In vitro” o M. leprae pode sobreviver no macrófago em um estado 

metabolicamente ativo por semanas, estimulado por IL-10 e cultivado a 33ºC (HAGGE et al., 

2004). Assim, Sibley et al. (1987) demonstraram que a fusão do fagossoma com o lisossomo 

no macrófago foi bloqueada pelo M. leprae e no macrófago ativado, os complexos fago-

lisossomos continham bacilos vivos (SIBLEY et al., 1987). 

A imunidade humoral é característica das formas multibacilares (V e DV) que 

exibem altos níveis de anticorpos para antígenos específicos do M. leprae como o PGL-I, 18-, 

30- e 36-kDa, sem contudo conferir proteção significativa, pois o indivíduo apresenta 

disseminação bacilar. Nas formas V e DV há aumento de IgG e IgE, aumento de linfócitos B 
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no sangue pariférico e os anticorpos específicos anti-PGL-I são predominantemente da classe 

IgM. Complexos imunes consistindo de anticorpos específicos para o M. leprae têm sido 

implicados na patogênese de exacerbações agudas da hanseníase como na reação do eritema 

nodoso leproso (BJORVATN et al., 1976; SMITH, 1992; MOET et al., 2004; IYER et al., 

2007). 

 

1.5   Antígeno glicolipídeo fenólico I 

 Existem diversos antígenos micobacterianos disponíveis para a pesquisa de 

anticorpos no sangue de pacientes V, porém o mais estudado é o PGL-I (IYER et al., 2007). 

O PGL-I é um antígeno da parede micobacteriana pertencente ao grupo dos 

antígenos frouxamente ligados, cuja extração é possível com solventes do tipo clorofórmio e 

metanol. Trata-se de um micosídio específico da parede celular do M. leprae, cuja molécula é 

composta de um esqueleto de fitiocerol, com duas cadeias laterais de ácidos micocerosídicos, 

ligado por radical fenólico a uma estrutura trissacarídea. Outras espécies micobacterianas 

possuem antígenos glicolipídios, mas eles diferem entre si por sua porção de carboidrato, que 

é o determinante antigênico da molécula (YOUNG et al., 1983). 

Brennan e Barrow, em 1980, descreveram o PGL-I como imunogênico e 

específico do M. leprae. O determinante antigênico do PGL-I é representado pelo resíduo 

terminal trissacarídeo, que tem sido preparado por síntese química como compostos mono, di 

e trissacarídeo, conjugados a uma proteína carreadora (albumina de soro bovino, BSA) 

(BRENNAN e BARROW, 1980; HUNTER e BRENNAN, 1981).  

Em estudo pioneiro, Vachula et al. (1989) sugeriram uma relação das alterações 

da imunidade celular nos pacientes hansenianos com o antígeno PGL-I, o qual altera o 

mecanismo oxidativo dos macrófagos, impedindo-os de destruir os bacilos e de apresentar aos 

linfócitos os determinantes antigênicos. Os autores comprovaram este achado ao conseguir 

obter resposta celular normal, removendo os lipídios da parede do bacilo (VACHULA et al , 

1989).  

O anti-PGL-I é o anticorpo específico para o antígeno PGL-I. Não apresenta 

reação cruzada com M. tuberculosis ou  com outras micobactérias. A presença de anticorpos 

da classe IgM durante longo período em doença crônica é decorrente da permanência do 

antígeno no organismo. Esta persistência do antígeno pode ser explicada pela hidrofobicidade 

do PGL-I ou pela incapacidade do macrófago em eliminar o antígeno. A propriedade 

hidrofóbica representa uma barreira à difusão dos nutrientes necessários ao crescimento 

bacteriano, sendo responsável por um crescimento lento (BERA e BANERJEE, 1989; 

NAGAO-DIAS et al., 2007). 
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A determinação dos níveis de anticorpos anti-PGL-I, por meio de ensaio 

imunoenzimático (ELISA), tem sido utilizada para monitorar a resposta terapêutica, servindo 

como marcador de recidiva da doença, pois a correlação positiva entre os níveis de anti-PGL-I 

e o índice baciloscópico, indica que esse anticorpo específico do M. leprae é um reflexo da 

carga bacilar. Níveis aumentados do anti-PGL-I têm sido descritos na hanseníase lepromatosa 

e tendem a decrescer com o tratamento específico. Por outro lado, na hanseníase tuberculóide 

não há resposta desses anticorpos (SASAKI et al., 2001; SCOLLARD et al., 2006). 

 

1.6   Citocinas na hanseníase 

O paradigma Th1 e Th2, sobre o entendimento da regulação da resposta imune na 

hanseníase, resultou da análise do padrão de citocinas produzido por células T CD4+ e afirma 

que Th1 promove uma resposta imune celular, enquanto Th2 uma resposta humoral. Isso tem 

oferecido hipóteses para explicar a diferença entre as formas tuberculóide e virchowiana 

(LIMA et al., 2000; BELGAUMKAR et al , 2007). 

Linfócitos T CD4+ (auxiliares) são subdivididos em Th1 (células T helper 1) e 

Th2, com atividades imunorreguladoras específicas, que são mediadas pelas citocinas. A 

subpopulação Th1 produz as citocinas IL-2 (interleucina-2), IFNγ (interferon-γ) e TNFα (fator 

de necrose tumoral-α), responsáveis pela manutenção da resposta imune celular. A IL-2 ativa 

receptores dos linfócitos CD4+, estimulando a formação de clones celulares, responsáveis 

pela manutenção da produção de citocinas e, paralelamente, estimulam células NK, que tem 

ação de potencializar uma maior produção de IFNγ. O IFNγ age sobre macrófagos, 

estimulando a fagocitose e os mecanismos de ativação celular, levando a maior produção de 

TNFα, que incrementa a ativação macrofágica, atuando através de um mecanismo sinérgico 

cíclico (ANTAS et al., 2004; BARKER et al., 2006).  

A subpopulação Th2 produz as citocinas IL-4, IL-5 e IL-10. A IL-4 e IL-10, que 

são supressoras da atividade macrofágica, produzem bloqueio da estimulação de macrófagos, 

com o conseqüente desvio da resposta imunológica. Adicionalmente, IL-4 estimula linfócitos 

B, que se tornam produtores de imunoglobinas e mastócitos, que passam a produzir mais IL-4, 

incrementando a resposta supressora macrofágica (ALCAIS et al., 2005; RADA et al., 2005).  

Em um estudo pioneiro (SILVA et al., 1989) para a detecção da citocina TNFα na 

hanseníase, foi observado que os níveis dessa citocina são mais altos no soro de doentes 

tuberculóides do que em soro de virchowianos, sugerindo que a destruição do M. leprae e a 

formação de granuloma estão associadas à presença de TNFα. Esse estudo também 

caracterizou o TNFα como a citocina envolvida na defesa, por ativação macrofágica, mas se 

produzida em altos níveis, contribui com os danos teciduais e na reação inflamatória do 
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eritema nodoso, compromete acentuadamente o estado geral do paciente (MORAES et al., 

1999; VANDERBORGHT et al., 2004).  

Quando foi investigado, em alguns estudos, o perfil de algumas citocinas dentro 

do espectro da haseníase, observou-se que as concentrações de IL-1, IL-6, TNFα e IFNγ 

foram maiores nas formas tuberculóides e dimorfas-tuberculóides, enquanto as outras formas 

dimorfas e virchowiana apresentaram níveis baixos dessas citocinas, correlacionados com 

altas concentrações de IL-4 e IL-10 (REYNARD et al., 2003; ANTAS et al., 2004; ALCAIS 

et al., 2005; SCOLLARD et al., 2006; FULYA et al., 2006). A IL-4 e IL-10 são citocinas 

relacionadas à depressão da resposta imunológica. Sendo a IL-10 relacionada à inibição da 

proliferação de células T e da liberação de citocinas com propriedades anti-bacterianas 

(GOULART et al., 2002; MALHOTRA et al., 2005a; HENAO et al., 2006). A IL-6 atua sobre 

o hepatócito, estimulando a produção das proteínas da reação inflamatória, entre elas a 

proteína-C-reativa. A IL-6 também participa na diferenciação e na maturação das células B 

em células secretoras de anticorpos (ALCAIS et al., 2005; RADA et al., 2005).  

As alterações imunológicas, avaliadas no sangue periférico ou no sobrenadante de 

culturas, foram relacionadas com os resultados de um estudo imuno-histoquímico, 

demonstrando que as formas altamente bacilíferas (DV e V) cursam com elevação acentuada 

da citocina TGFβ (fator transformador de crescimento-β) e de células T CD8+ (citotóxico) no 

infiltrado inflamatório. Nas formas de resistência (TT e DT), entretanto, foi observado 

número elevado de células CD4+ e ausência de TGFβ. Essa citocina tem ação supressora 

sobre macrófagos, inibe a produção de TNFα e diminui a produção de IFNγ, dessa forma 

podendo contribuir para a perpetuação da infecção (WARWICK-DAVIES et al., 1995; 

HENAO et al., 2006). 

 

1.7   Susceptibilidade genética 

Até a descoberta do agente causador da hanseníase em 1874 por Armauer Hansen, 

acreditava-se que essa doença era de caráter hereditário. Posteriormente, dados de estudos 

com famílias e com gêmeos, aliados aos fatos de que somente uma parcela de indivíduos 

infectados adoecem e que a prevalência é dependente da etnia, reforçaram novamente a teoria 

de susceptibilidade genética para a doença (BEIGUELMAN, 1968; FITNESS et al., 2002). 

Estudos sobre os mecanismos imunológicos envolvidos na hanseníase revelam 

uma dicotomia na resposta que dirige para os padrões Th1 e Th2, os quais se refletem nas 

diferentes formas clínicas da doença. Adicionalmente, a anergia ao M. leprae observada em 

pacientes é específica. Neste contexto pode-se concluir que além dos fatores ambientais que 

determinam a doença, fatores genéticos, humanos e micobacterianos são importantes na 
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interação patógeno-hospedeiro. Dessa forma, a hanseníase é uma doença de trato complexo 

com a interação de diversos fatores genéticos e adquiridos definindo sua ocorrência 

(MODLIN, 1994, COOKE e SIDDIQUI, 2004; SCHURR et al., 2006). 

O seqüenciamento do genoma do M. leprae mostrou que esse foi submetido a uma 

considerável redução genética e apresenta uma baixa diversidade genética. Isso o revela como 

um patógeno altamente especializado e adaptado, de forma que pequenas mudanças na 

interação parasita/hospedeiro podem acarretar resistência à doença por perda de condições 

ideais para multiplicação bacilar. Estes dados atribuem maior participação da genética 

humana na variabilidade inter-individual observada no curso da hanseníase que abrange desde 

a resistência e cura espontânea até o pólo multibacilar (MONOT et al., 2005). 

A investigação genética dos indivíduos acometidos torna-se uma importante 

ferramenta para a elucidação dos marcadores genéticos de susceptibilidade bem como das 

bases fisiopatológicas da hanseníase. As investigações genéticas para mapeamento de loci 

associados com doenças podem ser feitas por meio de estudos de ligação ou de associação 

(VAN DE VOSSE et al., 2004; DURÃES et al., 2005; MOET et al., 2006). 

 O estudo de ligação é familiar e permite o rastreamento de regiões 

cromossômicas associadas à doença. Esses permitem a identificação da associação de regiões 

genômicas que não estão classicamente envolvidas com a fisiopatologia da doença, levando 

até mesmo a descoberta de novas vias bioquímicas, imunológicas ou fisiológicas (VAN DE 

VOSSE et al., 2004; DURÃES et al., 2005; MOET et al., 2006). 

Os estudos de associação são baseados em medidas de freqüências de alelos em 

populações ou em famílias. Os estudos populacionais se baseiam nas comparações entre as 

freqüências dos alelos nos grupos de indivíduos doentes e não doentes. Já os estudos 

familiares se baseiam no perfil de transmissão de alelos de pais para filhos afetados. Nesses 

estudos de associação, a seleção dos marcadores a serem investigados é feita a partir de dados 

de rastreamento genômico ou de hipóteses biologicamente plausíveis que fornecem genes 

candidatos, ou seja, àqueles cujo produto deve de alguma forma participar do processo de 

interação patógeno-hospedeiro, como no exemplo clássico, dos genes de citocinas (VAN DE 

VOSSE et al., 2004; DURÃES et al., 2005; MOET et al., 2006). 

O mapeamento do genoma humano tem possibilitado a associação de “single 

nucleotide polymorphisms” ou polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs) com 

susceptibilidade a doenças. A hipótese da susceptibilidade genética tem sido corroborada 

recentemente por achados positivos de associação de alelos de risco para a hanseníase 

(MIRA, 2006; HENAO et al., 2006; SCHURR et al., 2006).   
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Mira et al. (2003) mapearam um locus no cromossomo 6, região q25-q26, de 197 

famílias vietnamitas e encontraram uma associação significativa entre hanseníase e 17 

marcadores localizados dentro do gene PARK2/PACRG (MIRA et al.,  2003).  

O gene PARK2 codifica a proteína E3 ubiquitina-ligase que é envolvida na 

entrega de proteínas poliubiquitinadas para o complexo proteassoma. Mutações nesse gene 

causam a doença de Parkinson. A função do gene PACRG não é conhecida, mas também foi 

associada ao sistema ubiquitina-proteassoma (MIRA et al., 2004). Esse sistema está 

relacionado à degradação intracelular de proteínas. Estudos têm indicado que esta via regula o 

processamento de antígenos protéicos dentro de macrófagos, desse modo podendo afetar a 

apresentação de antígenos aos linfócitos e consequentemente afetando a resposta imune. E3 

ubiquitina-ligases foram relacionadas com regulação da imunidade inata contra o M. leprae 

(MUELLER, 2004; WATTS, 2004; SCHURR et al., 2006). 

Foi investigado por Malhotra et al. (2006) a associação de seis SNPs, presentes na 

região analisada por Mira et al. (2003), com a susceptibilidade à hanseníase na população 

indiana. Os polimorfismos analisados neste estudo foram o 10 kb_target_5_2, PARK2_e01(-

697), PARK2_e01(-2599), 28 kb_target_2_1, rs 1040079 e o rs 1893450.  Os resultados 

mostraram que o alelo T do SNPs PARK2_e01(-2599) e do 28 kb_target_2_1 foram 

significantemente associados com susceptibilidade à hanseníase, pois ocorreu maior 

prevalência do alelo T nos pacientes com hanseníase (MIRA et al., 2003; MALHOTRA et al., 

2006). 

O gene NRAMP1 (gene da proteína 1 do macrófago associado à resistência 

natural) está localizado no cromossomo humano 2, na região q35. Ele codifica uma proteína 

de 550 aminoácidos, a proteína humana Nramp1 integral de membrana, que é encontrada 

exclusivamente no compartimento lisossomal de monócitos e macrófagos. Dessa forma, o 

NRAMP1 regula a ativação de macrófagos em infecções e doenças auto-imunes, pois é 

responsável pelo transporte de cátions como o ferro (2+), o zinco (2+), e o magnésio (2+) do 

citosol para o lisossomo, permitindo assim, a geração de radicais antimicrobianos e a fusão do 

lisossomo com o fagossomo (BLACKWELL et al., 2000; COOKE et al.,  2004). 

Mais de dez sítios polimórficos têm sido descritos no gene NRAMP1, o qual é 

atualmente denominado SLC11A1. Na região promotora desse gene os polimorfismos são 

funcionais, uma vez que afetam a expressão da proteína Nramp1. Estudos relatam o 

envolvimento de polimorfismos no gene NRAMP1 com o risco de desenvolvimento da 

hanseníase e com a habilidade ou inabilidade do indivíduo de desenvolver uma resposta 

granulomatosa ao teste de Mitsuda. Em um estudo feito no Brasil, genótipos específicos da 
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região promotora (GT)n do NRAMP1 foram relacionados com alto risco de desenvolvimento 

da hanseníase (MEISNER et al, 2001; FERREIRA et al., 2004).   

A entrada do M. leprae no macrófago é seletivamente mediada pelos receptores 

do complemento, CR1 e CR3, os quais se ligam a componentes do complemento ativados 

sobre a superfície do M. leprae pelo seu antígeno específico PGL-I. A fagocitose por esta rota 

não está associada à ativação de mecanismos oxidativos bactericidas. Proteínas 

micobacterianas são processadas para produzir fragmentos, os quais são apresentados sobre a 

superfície de macrófagos, em associação com moléculas da classe II do HLA (antígeno 

leucocitário humano). Este requerimento para o reconhecimento de peptídeos estranhos em 

associação com HLA do hospedeiro evidencia a associação de certos fenótipos de HLA com 

hanseníase (FITNESS et al., 2002; TOSH et al., 2006). 

Estudos familiares têm apontado para a associação das regiões gênicas do HLA 

com a hanseníase. O refinamento desses estudos levou a associação dos loci HLA-DQB1, 

HLA-DQA1, HLA-DRB1, HLA-DR2e HLA-DQw1 com a doença. Em relação às formas 

clínicas, os loci HLA-DR2, HLA-DR3 e HLA-DQw1 foram relacionados com a hanseníase 

tuberculóide, enquanto DR2, DRw8, DQw1 foram associados com a forma virchowiana 

(SHAW et al., 2001; HEGAZY et al., 2002; FITNESS et al., 2002; MIRA et al., 2003; 

MILLER et al., 2004; TOSH et al., 2006; SINGH et al., 2007). 

Shaw e colaboladores (2001) associaram os alelos HLA-DQB1*0201, HLA-

DQA1*0201 e HLA-DRB1*7 com proteção e HLADQB1*0501, HLA-DQA1*0101 e HLA-

DR1*1 com susceptibilidade à hanseníase. Vanderborght et al. (2007) avaliaram 

especificamente a contribuição do locus HLA-DRB1 na população brasileira e vietnamita. 

Foram encontradas associações dos alelos HLA-DRB1*10 e HLA-DRB1*04 com 

susceptibilidade e proteção à hanseníase, respectivamente, em ambas as populações 

estudadas. Entretanto, nenhuma associação significativa com a forma clínica da doença foi 

descrita neste estudo. Mas em um estudo feito na população da Argentina, Motta et al. (2007) 

atribuíram papel protetor aos alelos HLA-DQB1*0201/0202/023 contra a forma multibacilar 

(SHAW et al., 2001; VANDERBORGHT et al., 2007; MOTTA et al., 2007). 

A contribuição de moléculas de classe I do HLA para o desenvolvimento da 

hanseníase também tem sido avaliada. Na Índia, a freqüência de HLA-A2, HLA-A11, HLA-

B40 e HLA-Cw7 apareceram aumentadas entre os pacientes hansenianos, enquanto que as de 

HLA-A28, HLA-B12, HLA-B15 e HLA-Cw3 apareceram diminuídas, já as freqüências dos 

genótipos A*1102-B*4006-Cw*1502; A*0203-B*4016-Cw*0703; A*11-B*40 estiveram 

aumentadas nos pacientes multibacilares em comparação aos controles (SHANKARKUMAR, 

2004). 
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O gene altamente variável relacionado à cadeia MHC de classe I A (MICA) 

também tem sido associado à hanseníase. Esse gene codifica polipeptídios que são expressos 

na superfície de células em resposta a infecções e são reconhecidos por células T e células NK 

através do receptor NKG2D para aumentar a ativação dessas células que contribuem para a 

defesa contra micobactérias. O alelo MICA*5A5.1 foi associado com susceptibilidade á 

hanseníase, pois codifica uma proteína sem uma cauda citoplasmática e dessa forma pode 

fornecer um possível mecanismo imunológico defeituoso contra micobactérias. No entanto, 

em um outro estudo MICA*5A5.1 foi relacionado com proteção contra a forma multibacilar 

da hanseníase (WANG et al., 1999; TOSH et al., 2006).  

Regiões cromossômicas também têm sido implicadas com a susceptibilidade à 

hanseníase. Em um estudo feito por Siddiqui et al. (2001) com 244 famílias no sul da Índia 

revelou significativa ligação de marcadores microsatélites no cromossomo 10p13 (banda 13 

do braço curto do cromossomo 10) com suscetibilidade à hanseníase. A maioria dos pacientes 

nessas famílias apresentava hanseníase tuberculóide, não ficando claro se os loci que foram 

identificados estavam associados à suscetibilidade à hanseníase ou apenas à forma 

tuberculóide. A constatação de uma forte ligação entre a região cromossômica 10p13 e a 

hanseníase paucibacilar, mas não à hanseníase por si ou à outras formas clínicas da doença, 

foi confirmado por um segundo estudo realizado por Mira et al. (2003) em uma população 

vietnamita. Outras regiões cromossômicas têm sido estudadas como a 20p12 relacionada com 

a resistência à henseníase e a 17q11-q21 vinculada à susceptibilidade à hanseníase 

(SIDDIQUI et al., 2001; TOSH et al., 2002; MIRA et al., 2003; MILLER et al., 2004). 

A ninjurina é uma proteína expressa em diversos tecidos embrionários e adultos, 

entre eles os nervos periféricos onde promove a adesão entre células de Schwann. Esta 

molécula é codificada pelo gene NINJ1, o qual tem a expressão aumentada nas células de 

Schwann após a ocorrência de dano neural, sugerindo um papel dessa molécula na 

regeneração do tecido nervoso. Em um estudo recente, Cardoso et al. (2007) associaram a 

presença do alelo ala110 do polimorfismo asp110ala no gene NINJ1 com níveis menores de 

mRNA para ninjurina e com a ocorrência de dano neural na hanseníase, sendo o risco para 

dano neural dependente do número de alelos presentes no individuo (CARDOSO et al., 2007). 

O transportador associado com o processamento de antígeno (TAP) é uma 

proteína composta por dois polipeptídeos, TAP1 e TAP2. Seus respectivos genes, localizados 

no cromossomo 6p21, encontram-se dentro da região MHC classe II entre o HLA-DP e -DQ. 

O gene TAP2 codifica a cadeia 2 da proteína transportadora associada ao processamento 

antigênico que atua na translocação de peptídeos do citosol para o retículo endoplasmático e 

na ligação de peptídeos ao MHC de classe I. São relatados vários polimorfismos desse gene 
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que em combinação, originam diferentes alelos (A-H) que podem diferir quanto à capacidade 

de apresentar antígenos via MHC de classe I. Evidências do envolvimento dos genes TAP na 

susceptibilidade à henseníase foram encontradas através de um estudo com 50 pacientes com 

hanseníase tuberculóide e 40 controles saudáveis no Norte da Índia. O TAP 2-B foi 

significativamente mais encontrado nos pacientes com hanseníase tuberculoíde quando 

comparado aos controles saudáveis (76% e 47,5%, respectivamente), tendo isso 

particularmente ocorrido em pacientes positivos para o HLA-DR15 (RAJALINGAM et al., 

1997; FITNESS et al., 2002).    

A forma ativa da vitamina D (1,25 diidroxivitamina D3) é um hormônio que, além 

de regular o metabolismo do cálcio, exerce um papel imunomodulador por meio da ligação ao 

seu receptor nuclear VDR em monócitos, macrófagos e linfócitos ativados. Essa interação 

leva à supressão da transcrição de vários genes nestas células, como IL12 e IFNγ, bem como à 

expressão de HLA-DR. Nos macrófagos, ocorre aumento da sua diferenciação e 

citotoxicidade, porém ocorre diminuição de suas funções como célula apresentadora de 

antígeno, levando à diminuição da expressão de antígeno HLA classe II e à inibição da 

produção de IL-1, IL-6 e TNFα. Assim, esse hormônio, por meio da interação com seu 

receptor, inibe a produção de citocinas e imunoglobulinas e a proliferação linfocitária. Dessa 

forma, o VDR apresenta um papel regulador no equilíbrio Th1-Th2, o que poderia influenciar 

o desfecho da forma clínica de hanseníase. O gene VDR está localizado no cromossomo 12 e 

quatro polimorfismos foram descritos neste gene de acordo com perfis de restrição que esses 

criam (HAYES et al., 2003; SCOLLARD et al., 2006). 

Na hanseníase, o polimorfismo TaqI no gene VDR tem sido alvo de investigações. 

Esse polimorfismo trata-se de uma substituição silenciosa de T para C no códon 352 no exon 

9 que cria um sítio para a enzima TaqI. Em um estudo indiano, o genótipo TT foi associado 

com a forma virchowiana da hanseníase, enquanto o CC foi associado à forma tuberculóide. 

Nesse estudo a resistência à hanseníase foi associada ao genótipo heterozigoto. Na população 

de Malauí, o genótipo CC foi associado à susceptibilidade à hanseníase por si, entretanto, a 

composição do grupo de casos estudado foi predominantemente paucibacilar. 

Adicionalmente, em um estudo mais recente o genótipo TT foi mais encontrado em pacientes 

hansenianos do que em controles saudáveis. Estes dados permitem a especulação de que a 

heterozigozidade para este polimorfismo estaria associada ao melhor equilíbrio entre as 

respostas Th1-Th2 (ROY et al., 1999; FITNESS et al., 2004; GOULART et al., 2006). 

O TLR2 está envolvido na resposta imune inata à antígenos da parede do M. 

leprae, ativando macrófagos e induzindo a produção inicial de IL-12 e o estabelecimento de 

respostas do tipo Th1. Este receptor necessita do TLR1 ou TLR6 como co-receptores para que 
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haja especificidade em relação ao ligante. Assim, o heterodímero TLR1/TLR2 também pode 

ativar a resposta imune frente aos antígenos micobacterianos. A expressão de TLR1 e TLR2 

tem sido demonstrada nas lesões de pele de pacientes com hanseníase. A ativação do TLR2 

pode induzir a apoptose de células de Schwann contribuindo para a lesão neural associada à 

doença (MALHOTRA et al., 2005b; BOCHUD et al., 2008). 

Evidências que variações genéticas dos TLRs podem estar envolvidas no aumento 

da susceptibilidade à hanseníase foram obtidas por Kang e Chae (2001). Neste estudo foi 

descrito uma substituição C para T do nucleotídeo 2029 do gene TLR2 e foi observada uma 

forte associação entre esse polimorfismo e a ocorrência de hanseníase multibacilar. Em 2005, 

Malhotra et al. contestaram o estudo de Kang e Chae (2001) e atribuíram este equívoco à 

existência de uma região homóloga ao exon3 do gene TLR2 (pseudogene), também 

amplificada pelos primers empregados por Kang e Chae. Recentemente, Bochud et al. (2008) 

descreveram a associação do polimorfismo 597 C→T e de uma região de microssatélite do 

gene TLR2 com aumento e diminuição do risco de reação reversa, respectivamente (KANG e 

CHAE, 2001; MALHOTRA et al., 2005b; BOCHUD et al., 2008). 

Em um outro estudo, Johnson et al. (2007) descreveram a associação de um 

polimorfismo no gene TLR1 com resistência à hanseníase. Esse trata de uma substituição T 

para G, no nucleotídeo 1805, que leva à troca de isoleucina para serina no resíduo 602. 

Funcionalmente, a resistência à hanseníase conferida pelo alelo 602S pôde ser explicada pela 

menor expressão do receptor na superfície celular bem como pela responsividade diminuída a 

diversos antígenos associada a esta variante, o que pode sugerir que o sistema TLR seja parte 

dos mecanismos de escape do M. leprae (JOHNSON et al., 2007). 

A lectina ligante de manose (MBL) liga-se a resíduos de manose e N-

acetilglicosamina presentes na superfície de bactérias e fungos, o que resulta na ativação do 

sistema complemento, opsonização e fagocitose. Pelo fato de o M. leprae ser um parasita 

intracelular obrigatório que depende da fagocitose para penetrar nas células do hospedeiro, a 

redução nos níveis de MBL pode conferir alguma proteção contra a hanseníase 

(DORNELLES et al., 2006; MESSIAS-REASON et al., 2007). 

Fitness et al. (2004) compararam a freqüência do polimorfismo 239G→A no exon 

1 do gene MBL2 entre pacientes com hanseníase e controles, mas não encontraram nenhuma 

associação, entretanto este SNP não leva a diminuição na expressão da proteína. Em um outro 

estudo Dornelles et al. (2006) relataram que baixos níveis de MBL conferem proteção contra 

a hanseníase virchowiana. Em 2007, Messias-Reason et al., por sua vez, verificaram 

diferenças na freqüência de polimorfismos no exon 1 do gene MBL2 entre pacientes e 

controles e observaram uma maior freqüência de genótipos relacionados com baixa produção 
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de MBL nos pacientes tuberculóides em comparação com virchowianos (FITNESS et al., 

2004; DORNELLES et al., 2006; MESSIAS-REASON et al., 2007). 

 

1.8   Citocinas e Susceptibilidade genética 

As citocinas são proteínas chaves na regulação da resposta imune na hanseníase. 

Pesquisas sugerem que a produção de citocinas no hospedeiro é geneticamente determinada. 

Estudos em indivíduos saudáveis têm demonstrado diferenças estáveis na produção de 

citocinas e têm relacionado essas diferenças com variações herdadas nos genes que codificam 

as citocinas. Os SNPs nos genes de citocinas são estáveis, transportados por mais de 1% da 

população e podem potencialmente afetar a produção da proteína quando estão localizados na 

região promotora do gene. Devido as citocinas não serem expressas espontaneamente e terem 

de ser sintetizadas em resposta a algum estresse celular, como patógenos, SNPs na região 

promotora de citocinas podem ter conseqüências. Dessa forma, a variabilidade genética de 

citocinas subjaz à complexidade de diferenças interindividuais na resposta imune à patógenos 

(CHICHE et al., 2001; KNIGHT, 2001; LEE et al., 2003, RIVERA-CHAVEZ et al., 2003). 

A proximidade com a região gênica do HLA, classicamente envolvida com a 

hanseníase, e a relevância do TNFα em doenças infecciosas tem levado a um grande interesse 

sobre o papel de alterações do gene do TNFα na etiopatogenia das infecções. Assim, os SNPs 

na região promotora do gene do TNFα, com potencial para alteração desta proteína, têm sido 

de interesse na investigação dos determinantes da susceptibilidade genética para hanseníase 

(VANDERBORGHT et al., 2004; VEJBAESYA et al., 2007).  

O polimorfismo detectado na posição -308 (G/A) na região promotora do gene do 

TNFα foi o primeiro a ser associado a doenças, porém permanece controverso na hanseníase. 

Em um estudo realizado por Blackwell (1998) esse polimorfismo apresentou significativa 

associação com a hanseníase (BLACKWELL, 1998). Também foi encontrada associação 

entre o alelo -308A deste SNP e a hanseníase multibacilar em estudos indiano e tailandês 

(ROY et al., 1997; VEJBAESYA et al., 2007). Contrariamente, em estudos brasileiros este 

alelo foi associado à resistência a esta forma clínica de hanseníase (SANTOS et al., 2002; 

VANDERBORGHT et al., 2004).  No entanto, Levee et al. (1997) não encontraram 

associação desse SNP no gene TNFα com a hanseníase em estudo com famílias na Polinésia 

Francesa (LEVEE et al., 1997). A implicação funcional desse polimorfismo ainda é 

controversa; alguns estudos indicam que a presença do alelo A resulta em maior produção de 

TNFα, enquanto outros não indicam relevância funcional do mesmo (BRINKMAN et al., 

1995; WILSON et al., 1997).  
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Em um amplo estudo de genes candidatos de susceptibilidade à hanseníase, não 

foi encontrada a associação de quatro polimorfismos (-238A→G, -308G→A, -376G→A e              

-863C→A) na região promotora do gene TNF com a hanseníase (FITNESS et al., 2004). 

Os SNPs nas regiões promotoras e codificadoras dos genes envolvidos no eixo IL-

12/IL-23/IFNγ que dirigem o perfil de resposta para Th1, como os genes IL12B, IL12RB1, 

IFNG, IFNGR1 e IFNGR2, podem influenciar a ocorrência de doenças infecciosas, pois IL-12 

e IL-23 são produzidas por macrófagos e células dendríticas após o reconhecimento de 

patógenos e estimulam a produção de IFNγ em linfócitos T CD4+ e células NK, dirigindo a 

reposta imune para um padrão Th1.  IL-12 e a IL-23 são heterodímeros e compartilham a 

subunidade p40, codificada pelo gene IL12B. A ação destas citocinas se dá por meio do 

reconhecimento desta subunidade pela cadeia β1, presente nos complexos receptores de IL-12 

e IL-23 e codificada pelo gene IL12RB1 (LANGRISH et al., 2004).  

Um estudo do polimorfismo no gene IL12B, na posição 16974 da região 3’ UTR, 

mostrou que indivíduos homozigotos CC apresentavam maior produção de IL-12 pós-

estímulo com LPS e PPD do que os heterozigotos AC e homozigotos AA (YILMAZ et al., 

2005). No entanto, Morahan et al. (2007) estudaram este SNP e constataram que indivíduos 

com hanseníase apresentavam maior freqüência de genótipo associado à maior expressão de 

IL12B (MORAHAN et al., 2007). Quanto ao gene IL12RB1, dois polimorfismos no exon 7 

(641A/G e 684C/T) e dois no exon 10 (1094T/C e 1132G/C) foram estudados e o genótipo 

641G-1094C-1132C foi associado à ocorrência de tuberculose (AKAHOSHI et al., 2003). No 

entanto, em um outro estudo não foi encontrado esta mesma correlação estudando a 

hanseníase virchowiana na população coreana (LEE et al., 2003). 

O IFNγ é o principal produto das respostas Th1. Assim, deficiências na sua 

produção ou sinalização, via receptores IFNGR1 ou IFNGR2, são causas de infecções por 

patógenos intracelulares (DOFFINGER et al., 2000). 

A deficiência de receptor de IFNγ foi a primeira desordem descrita na via das 

citocinas tipo-1 que predispõem a infecções por micobactérias não patogênicas. Contudo, Lee 

et al. (2003) estudaram os polimorfismos 83 G/A e 1443 T/C no receptor 1 do IFNγ 

(IFNGR1), mas não encontraram nenhuma associação com a susceptibilidade à hanseníase 

(LEE et al., 2003). 

Em um estudo conduzido por Reynard et al. (2003), foi demonstrado que o grupo 

de pacientes virchowianos apresentava maior freqüência de alelos para os microsatélites mais 

longos de IFNγ com cinco, seis ou sete alelos. A partir disso, foi especulado que alelos de 

microsatélites mais longos são associados ao desenvolvimento da hanseníase por afetar 

diretamente a produção de IFNγ. É possível que esses alelos estejam ligados a um 
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desequilíbrio com alelos de outros loci diretamente envolvidos na regulação da produção do 

IFNγ, assim afetando a resposta ao Mycobacterium. Os tamanhos dos microsatélites podem 

influenciar diretamente a transcrição do gene e alterar a produção de IFNγ (REYNARD et al., 

2003).  

O alelo T do polimorfismo +874 T→A, no intron 1, tem sido correlacionado com 

alta produção de IFNγ e resistência à tuberculose. Contudo, este efeito protetor não foi 

observado para hanseníase na população de Malauí (LOPEZ-MADERUELO et al., 2003; 

ROSSOUW et al., 2003, FITNESS et al., 2004).  

Estudos têm sugerido que 75% da variação na produção de IL-10 seja 

geneticamente determinada e que este controle ocorre em nível transcricional. A região 

promotora deste gene é polimórfica, contendo regiões de microssatélite e SNPs nas posições   

-592, -819, -1082, -2763, -2849 e -3575. O genótipo -1082A/-819T/-592A foi associado à 

atividade transcricional mais baixa do que o genótipo -1082G/-819C/-592C, enquanto o 

genótipo ATA/ATA foi associado com baixa produção da citocina em cultura de PBMC 

estimulada com LPS. Adicionalmente, foi observado que o alelo -1082G é associado à alta 

produção desta citocina “in vivo” e “in vitro” (TURNER et al., 1997; CRAWLEY et al., 1999; 

GIBSON et al., 2001).  

Em hanseníase, estudos com três populações revelaram que genótipos formados 

por SNPs na região promotora do gene IL10 possuem papel na susceptibilidade à doença. 

Moraes et al. (2004) demonstraram que o genótipo formado pelos SNPs –3575A/-2849G/-

2763C confere resistência, enquanto o genótipo –3575T/-2849A/-2763C confere 

susceptibilidade à hanseníase, sem apresentar correlação significativa com a forma clínica 

(MORAES et al., 2004). Na população indiana, Malhotra et al. (2005a) descreveram o 

genótipo -3575T/-2849G/-2763C/-1082A/-819C/-592C conferindo resistência à hanseníase e 

à forma multibacilar da doença, enquanto o genótipo -3575T/-2849G/-2763C/-1082A/-819T/-

592A esteve associado à ocorrência da forma multibacilar (MALHOTRA et al., 2005a).  

Santos et al. (2002) encontraram, na população do Rio de Janeiro, susceptibilidade 

à hanseníase associada ao alelo -819 T (SANTOS et al., 2002). Entretanto, na população de 

Malauí, Fitness et al. (2004) não encontraram associação de nenhum dos SNPs nas posições   

-592, -819, -1082 com hanseníase. Estas diferenças nos resultados, provavelmente, advêm da 

diversidade da constituição genética dessas populações (FITNESS et al., 2004).  

A IL-6 é importante na resposta imunológica inata inicial contra o 

Mycobacterium, pois está envolvida na estimulação da produção inicial de IFNγ, porém não é 

essencial para o desenvolvimento de uma imunidade protetora contra o Mycobacterium 

(HENAO et al., 2006). Um polimorfismo nucleotídico único foi descrito no locus do gene da 
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IL-6 na posição –174, sendo uma substituição G por C capaz de afetar os níveis séricos de IL-

6 (FISHMAN et al., 1998). No entanto, Henao et al. (2006) falharam em demonstrar 

associação desse polimorfismo com a tuberculose e até o momento não foi publicado a 

associação desse polimorfismo com a hanseníase (HENAO et al., 2006).  

Estudos têm descrito dois principais SNPs no gene do TGFβ. O primeiro SNP na 

posição -509 C→T ocasiona uma mudança no códon 10 de leucina para prolina. A prolina no 

resíduo 10 está associada ao aumento da secreção do TGFβ. O segundo SNP está localizado 

na posição +915 G→C, que ocasiona uma mudança no códon 25 de arginina para prolina 

(PERREY et al., 1998; BATHGATE et al., 2000). Esses SNPs foram estudados em dois 

trabalhos, os quais concluíram que a  distribuição dos alelos para os códons 10 e 25 foram 

semelhante entre os controles saudáveis e pacientes com tuberculose (NIIMI et al., 2002; 

HENAO et al., 2006). Esses SNPs ainda não foram associados à hanseníase. 

Baseado nestas evidências postula-se que mutações nos genes de citocinas podem 

influenciar níveis de produção de citocinas e consequentemente a resposta imune (RIVERA-

CHAVEZ et al., 2003). Dessa forma, os polimorfismos nos genes que codificam as citocinas 

podem ser associados à proteção ou à susceptibilidade à hanseníase, assim como a diferentes 

formas clínicas da doença. 

 

1.9   Importância do estudo 

Assim como em outras doenças infecciosas, a hanseníase possui caráter complexo 

e poligênico, pois a associação de alterações em diversas regiões genômicas deve compor um 

perfil de susceptibilidade. Atualmente, os dados disponíveis acerca das variações genéticas 

que devem contribuir para a susceptibilidade à doença revelam que, isoladamente, estas 

associações são discretas. Adicionalmente, nem todas essas associações são replicadas em 

diferentes populações o que sugere que cada uma dessas deve possuir um perfil genético de 

susceptibilidade distinto e, ainda, aponta para possíveis equívocos associados aos desenhos 

dos estudos, como na seleção de controles. 

A persistente prevalência desta doença no Brasil permite a especulação que a 

miscigenação de raças ocorrida no país possa ter gerado um perfil genético que contribui para 

a ocorrência da hanseníase, o que torna os estudos epidemiológicos de foco genético para a 

população brasileira extremamente relevantes. 

As citocinas desempenham um importante papel nas respostas imunorreguladoras 

contra o M. leprae. As diferenças étnicas na distribuição de diversos polimorfismos dos genes 

que codificam citocinas são um importante fator na determinação da associação gene-doença. 

O estudo do polimorfismo dos genes das citocinas, portanto, se faz necessário para um melhor 
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esclarecimento da relação entre a genética do hospedeiro e a susceptibilidade e resistência à 

hanseníase, assim, complementando estudos sobre a sua transmissão e fatores intra e extra-

familiares em suas características imunológicas.  

 

2. PERGUNTA DE PARTIDA 

Qual o papel dos polimorfismos dos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 

e TGFβ na hanseníase? 

 

3. HIPÓTESE 

Se os alelos polimórficos dos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 e TGFβ 

são diferentes nos casos de hanseníase, comparado aos seus contactantes e controles que não 

residam no domicílio do caso índice, então há uma relação entre os SNPs dos genes dessas 

citocinas e a hanseníase. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1   Objetivo Geral 

Verificar a relação entre os polimorfismos dos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, 

IL-6, IL-10 e TGFβ e a hanseníase. 

 

4.2   Objetivos Específicos 

• Tipificar os polimorfismos existentes nos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 e 

TGFβ nos casos de hanseníase, e seus contatos aparentados ou não e controles que não 

residam no domicílio do caso índice, empregando técnica de PCR dirigida especificamente 

à região polimórfica.  

• Relacionar os polimorfismos nos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 e TGFβ 

com as formas multibacilar e paucibacilar da hanseníase. 

• Pesquisar a influência dos polimorfismos nos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 

e TGFβ na eficácia da vacina BCG. 

• Investigar a influência dos polimorfismos nos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, IL-6, IL-10 

e TGFβ na positividade ou negatividade para o anti-PGL-I. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Descrição do estudo 

5.1.1 Local de estudo 

O estudo foi realizado no município de Sobral, no Estado do Ceará, durante o 

período de março de 2006 a julho de 2008. Sobral situa-se na Região Noroeste do Estado, 

distante 240 quilômetros da capital Fortaleza. Criado em 1841, é constituído por 11 distritos, 

com uma área territorial de 2.129 Km², equivalente a 1,45% do território estadual, sendo o 

décimo nono em dimensão territorial. Em 2007, o município de Sobral apresentou uma 

população de 176.895 habitantes, 86% residentes na zona urbana e 14% na zona rural 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE, 2008). 

O município foi selecionado por ser considerado pelo Ministério da Saúde como 

um dos municípios cearenses prioritários para o controle da hanseníase, com taxa de 

prevalência de 9,61 para 10.000 pessoas e por ser uma referência no Estado do Ceará do 

ponto de vista do desenvolvimento das ações da rede de atenção primária à saúde 

(DATASUS, 2008).  

 

5.1.2 População de estudo 

Os indivíduos estudados nesta pesquisa foram divididos em três grupos: casos 

índices, controles internos e controles externos.  

O grupo caso índice foi composto por 46 indivíduos com 15 anos ou mais, 

notificados com hanseníase. Esses casos foram confirmados por exames clínicos, biópsia da 

pele e baciloscopia da lesão de pele. 

O diagnóstico e a caracterização clínico-epidemiológica das diferentes formas da 

hanseníase foram feitos por um médico dermatologista com formação específica em 

hanseníase da Secretaria de Saúde do Município de Sobral. Exames histopatológicos das 

biópsias de pele dos indivíduos com suspeita clínica de hanseníase foram realizados no 

Laboratório Biopse para confirmação do diagnóstico, em Fortaleza-CE. A baciloscopia das 

lesões de pele foi realizada pelo Laboratório da Secretaria de Saúde do Município de Sobral. 

Os casos índices foram classificados de acordo com Ridley e Jopling (1996), 

OMS e Ministério da Saúde conforme a Portaria 817 de 26.07.2000, sendo os pacientes das 

formas clínicas indeterminada e tuberculóide classificados como paucibacilares e os pacientes 

das formas clínicas virchowiana, dimorfo-virchowiana, dimorfo-tuberculóide, e forma neural 

pura, classificados como multibacilares (RIDLEY e JOPLING, 1966; OMS, 1998; BRASIL-

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).  
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Os dados epidemiológicos (idade, sexo, presença de cicatriz pela vacinação com 

BCG) e clínicos (número de lesões, grau de incapacidade, classificação operacional, 

baciloscopia e biópsia) foram obtidos a partir do questionário padronizado para o projeto 

“Epidemiologia da hanseníase no Ceará: aprofundamento dos estudos imuno-

epidemiológicos” coordenado pela Profa. Dra. Lígia Kerr, ao qual este estudo está vinculado 

(ANEXO I).  

Para os grupos controles foram selecionados 110 controles internos e 83 controles 

externos. Controles foram todos os indivíduos sem hanseníase, com 15 anos ou mais, que 

concordaram em participar deste estudo. Controles internos foram os contactantes 

(aparentados ou não) que residiam no domicílio do caso índice e os controles externos foram 

indivíduos que não residiam no mesmo domicílio do caso índice, selecionados aleatoriamente. 

 

5.1.3 Considerações éticas 

O projeto “Epidemiologia da hanseníase no Ceará: aprofundamento dos estudos 

imuno-epidemiológicos”, ao qual este estudo está vinculado, foi aprovado no Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará através do 

protocolo nº 125/04 (ANEXO II). 

 

5.2 Polimorfismo dos genes das citocinas 

5.2.1 Coleta de Sangue 

A coleta de amostra de sangue dos casos índices e controles foi efetuada no 

município de Sobral e depois enviada para a Unidade de Pesquisa de Micobactérias do 

Departamento de Patologia e Medicina Legal – DPML da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará. De cada paciente, bem como dos controles, foram coletados 

3ml de sangue por punção venosa, sendo utilizado EDTA como anticoagulante. 

 

5.2.2 Extração do DNA 

O DNA genômico foi isolado através do “Genomic Prep Blood DNA Isolation 

Kit” (GE Healthcare), seguindo as instruções do fabricante (FIGURA 1 e 2). Dessa forma, 

foram adicionados 300µl de sangue em um tubo de 1.5ml contendo 900µl de solução de lise 

de hemácias. Em seguida, a solução foi homogeneizada por inversão, incubada por 10 

minutos em temperatura ambiente e centrifugada durante 20 segundos a 13000-16000 ×g. O 

sobrenadante foi removido e o precipitado foi agitado vigorosamente e ressuspenso em 300µl 

de solução de lise de células. Posteriormente foram adicionados 100µl de solução de 

precipitação de proteínas à solução e essa foi agitada vigorosamente por 20 segundos e 
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centrifugada a 13000-16000 ×g por 3 minutos. O sobrenadante foi colocado em um tubo 

limpo contendo 300µl de isopropanol 100%, sendo a solução homogeneizada por 50 inversões 

e centrifugada a 13000-16000 ×g por 2 minutos. Após isso, foi feito o descarte do 

sobrenadante e secagem do isopropanol. Em seguida, foram adicionados 300µl de etanol 70% 

com inversão do tubo para a lavagem do DNA. A solução foi centrifugada a 13000-16000 ×g 

por 2 minutos e a extração foi finalizada com a secagem e o descarte de todo o etanol e 

posterior adição de 100µl de solução de hidratação do DNA. 

 

 

FIGURA 1: Genomic Prep Blood DNA Isolation Kit (GE Healthcare), “Kit” utilizado para 

extração do DNA. 

 

 

FIGURA 2: Cabine de fluxo laminar tipo IIb - fluxo negativo no momento da extração. 

 

5.2.3 Tipificação do polimorfismo de citocinas 

Os SNPs no TNF-α -308 G→A; IFN-γ +874 T→A; TGF-β códon 10 e códon 25; 

IL-6 -174 G→C e IL-10 -1082 A→T, -819 C→T, -592 A→C (Quadro 1) foram tipificados 

por intermédio da reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando iniciadores com 

seqüências específicas, empregando “kits” da “One-Lambda” (Canoga Park, CA, EUA). 
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QUADRO 1: Polimorfismos dos genes das citocinas tipificados. 

Gene Polimorfismo 

TNF-α -308 G→A 

IFN-γ +874 T→A 

TGF-β códon 10 e códon 25 

IL-6 -174 G→C 

IL-10 -1082 A→T, -819 C→T, -592 A→C 

 

O “kit” é composto por quatro placas de 96 poços cada, sendo uma placa 

suficiente para tipificar as seguintes citocinas: TNFα, IFNγ, TGF-β, IL-6, e IL-10. Além das 

placas, os “kits” contém 24 tubos com solução de citosina, quanina, adenina e timina (D-mix). 

De acordo com as instruções do fabricante, foi acrescentado 1ml do diluente do 

DNA (água destilada) no poço referente ao controle negativo. Em seguida, foi acrescentado 

1ml da Taq-polimerase (Gibco, EUA) (5U/ml) ao tubo contendo o D-mix (180µl), agitando-se 

vigorosamente por 5 segundos. Dessa solução foram retirados 9ml e acrescentados ao poço do 

controle negativo. Em seguida, foram acrescentados 19ml de solução contendo DNA, na 

concentração de 100ng/ml, à solução D-mix/Taq-polimerase, sendo então, agitada 

vigorosamente por 5 segundos. Foram então, adicionados 10 ml dessa solução em cada poço 

contendo os iniciadores com seqüências específicas, exceto no poço do controle negativo.   

Este material foi colocado no termociclador (Gene Amp PCR System 9700-

Applied Biosystems) para amplificação do DNA, que ocorreu com uma desnaturação inicial 

de 96°C por 130s e 60ºC à 63s, seguido de 9 ciclos à 96ºC por 10s e 63ºC por 60s. Então, 

seguido de 20 ciclos de desnaturação à 96ºC por 10s, anelamento à 59ºC por 50s, extensão à 

72º C por 30s e, finalmente, 4ºC até a utilização.  

A tipificação dos polimorfismos dos genes das citocinas TNFα, IFNγ, TGF-β, IL-

6 e IL-10 foi realizada por intermédio de 16 reações de amplificação para cada amostra, sendo 

uma reação para controle negativo (controle interno, β-globina), duas reações para TNFα, 

duas reações para IFNγ, quatro reações para TGF-β, duas reações para IL-6 e cinco reações 

para IL-10. 

 

5.2.4 Resolução dos fragmentos em gel de agarose 

Os produtos da reação de polimerização em cadeia foram visualizados por 

eletroforese de gel de agarose (GE Healthcare) 1,5% preparado em TBE 1× contendo brometo 

de etídio na concentração final de 0,5 µg/mL. A corrida eletroforética foi desenvolvida a 170 
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V por cerca de 15-25 minutos (Electrophoresis Power Supply EPS 600 - Pharmacia Biotech), 

em seguida as bandas foram visualizadas sob iluminação ultravioleta. 

 

5.2.5 Interpretação dos Resultados  

Como controle interno de amplificação foi utilizado um par de iniciadores não 

alélicos, responsáveis pela amplificação do gene da β-globina, produzindo um produto de 

amplificação de 440 pares de bases (pb). Quando o produto de amplificação estava presente (e 

controle interno ausente ou não), considerava-se positivo para o grupo de alelos ou do alelo 

(FIGURA 3). O tamanho do fragmento do produto específico não foi considerado, pois a 

interpretação foi meramente baseada na presença ou ausência da amplificação do alelo ou do 

grupo específico. 

A interpretação dos resultados referentes aos polimorfismos dos genes das 

citocinas estudadas foi realizada conforme a planilha fornecida pelo kits” da “One-Lambda” 

(Canoga Park, CA, EUA) (ANEXO III). 

 

 

FIGURA 3: Visualização das bandas de uma amostra de paciente através de eletroforese em 

gel de agarose 1,5% mostrando o controle interno de amplificação de 440pb e os genótipos. 1 

e 2: TNF-α G/G;     3 a 6: TGF-β T/T G/G; 7 a 11: IL-10 GCC/ACC; 12 e 13: IL-6 G/G; 14 e 

15: IFN-γ A/A.  CN: controle negativo (água substituindo DNA). 

 

 

 

 CN  1    2   3    4    5   6    7    8   9 

        10  11  12  13 14  15 

440 pb 
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5.2.6 Análise estatística 

As freqüências dos genes das citocinas observadas nos pacientes e nos controles 

foram comparadas, utilizando-se o teste exato de Fischer bicaudal. O software Stata versão 

9,0 foi usado para analisar os dados. 

 

5.3 Detecção do anticorpo anti-PGL1 

5.3.1 Coleta de sangue 

Foram coletados, de todos os pacientes e controles, 4,9 ml de sangue por punção 

venosa em tubo sem anticoagulante para a obtenção de soro. A coleta nos casos índices foi 

realizada antes de iniciarem o tratamento poliquimioterápico. Após a centrifugação, o soro foi 

congelado a -20ºC até sua utilização.  

 

5.3.2 Ensaio imunoenzimático 

A detecção de anticorpos IgM para PGL-I foi realizada pela professora Norma 

Foss no laboratório de imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

em Ribeirão Preto, utilizando um teste ELISA como descrito anteriormente por Buhrer-

Sekula et al. (2001).  

De modo sumário o D-BSA (usado como um semi-sintético análogo do PGL-I) 

foi diluído em tampão carbonato (pH 9,6). Em seguida, nunc-Immunoplates-II (Life 

Technologies, Taastrup, Dinamarca) foram revestidas com 50µl/poço e incubadas “overnight” 

em 37°C em uma câmara úmida. Como controle foi usado 0,1µg/ml BSA. Placas de 

microtítulo foram bloqueados durante 60 min com 100µl de 1% BSA em PBS. Após seis 

lavagem com PBS contendo 0,1% (v/v) Tween-20 (PBST), os soros foram diluídos 1:300 em 

PBST contendo 10% (v/v) de soro normal de cabra (NGS) e 50µl foi adicionado a cada poço. 

Esta solução foi incubada a 37°C durante 60 minutos, seguido por uma etapa de lavagem. 

Peroxidase conjugada com anti-humana IgM conjugada (Capple / Organon Teknika, 

Turnhout, Bélgica) foi adicionada (50µl/poço) em diluição 1:2000 em PBST-10% NGS na 

placa de microtítulo. Finalmente, foi feita uma incubação a 37°C durante 60 minutos e o 

processo de lavagem foi repetido com adição de 50µl de solução substrato tetrametilbenzidina 

em cada poço.  

Para controlar a variação das placas diariamente, um soro positivo de referência 

foi incluído em quadruplicata em cada placa. A cor das reações nas placas foi parada com 

50µl de 2,5 NH2SO4 quando a densidade óptica (DO) a 450nm, a partir do soro de controle 

de referência, atingiu um valor de DO de 0,6.  
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Todos os soros foram testados em duplicata e os resultados do ELISA foram 

expressos através de uma média da absorbância das duplicatas. O valor DO final de cada 

amostra de soro foi calculado subtraindo o valor DO dos poços revestidos somente com BSA 

do valor DO dos poços revestidos com D-BSA. O valor de corte para positividade foi 

DO=0,250, o qual correspondeu o valor médio de 108 doadores de sangue saudáveis mais 

duas vezes o desvio-padrão (Buhrer-Sekula et al., 2001). 

 

5.3.3 Análise estatística 

As proporções de positividade e os níveis de anti-PGL-I dos casos e controles 

foram comparados utilizando-se o teste exato de Fischer bicaudal. O Stata versão 9,0 também 

foi usado para analisar os dados. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Caracterização da população estudada 

Foram avaliados 46 pacientes com hanseníase, sendo 10 pacientes da forma 

clínica indeterminada, 13 tuberculóides, 13 virchowianos, 5 dimorfo-tuberculóides, 3 

dimorfo-virchowianos e 2 da forma neural pura. Através da biópsia da pele, baciloscopia e do 

exame clínico com análise detalhada do tegumento e nervos periféricos, os pacientes foram 

classificado de acordo com Ridley e Jopling (1966), OMS e o Ministério da Saúde conforme a 

Portaria 817 de 26.07.2000, sendo os pacientes das formas clínicas I e TT classificados como 

paucibacilares e os pacientes das formas clínicas V, DV, DT e forma neural pura classificados 

como multibacilares (RIDLEY e JOPLING, 1966; OMS, 1998; BRASIL-MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000). Dessa forma, foram estudados 23 pacientes paucibacilares e 23 pacientes 

multibacilares (ANEXO IV). 

Em relação ao sexo dos indivíduos estudados, foi verificada uma predominância 

do sexo masculino (58,7%) no grupo de pacientes, no entanto no grupo de controles houve 

uma predominância do sexo feminino (TABELA 1). 

 

TABELA 1: Distribuição da população incluída no estudo de acordo com o sexo. 

Sexo Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

Feminino 19 41,3 75 68,2 60 72,3 

Masculino 27 58,7 35 31,8 23 27,7 

Total 46 100 110 100 83 100 

 

Quanto à idade, os indivíduos foram divididos em subgrupos de 15 à 20 anos e de 

21 ou mais e tanto nos pacientes como nos controles houve predominância dos indivíduos 

com 21 anos ou mais (TABELA 2). 

                                                                                                              

TABELA 2: Distribuição da população incluída no estudo de acordo com a idade. 

Idade Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

15 à 21 anos 4 8,7 23 20,9 7 8,5 

≥ 21 anos 42 91,3 87 79,1 75 91,5 

Total 46 100 110 100 82 100 
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6.2 TNFαααα -308 

As tipificações dos genótipos de TNFα -308 em pacientes com hanseníase e em 

controles estão na Tabela 3. O genótipo G/G foi o mais freqüente nos pacientes, nos controles 

internos e externos (76,1%, 74,8% e 80,9%, respectivamente), enquanto o genótipo A/A foi o 

menos freqüente (2,2%, 1,9% e 0,0%, respectivamente), não sendo observadas diferenças 

significantes quando essas freqüências foram comparadas. O alelo TNFα -308G foi observado 

em 86,9% dos pacientes, em 86,4% dos controles internos e em 90,4% dos controles externos 

(TABELA 4). 

 

TABELA 3- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

TNFα -308 Pacientes      Controles internos Controles externos 

N   (%) N (%) N (%) 

A/A 1 2,2 2 1,9 0 0,0 

G/A 10 21,7 24 23,3 13 19,1 

G/G 35 76,1 77 74,8 55 80,9 

Total 46 100 103 100 68 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

TABELA 4- Freqüência dos alelos de TNFα -308 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

TNFα -308 Pacientes 

% 

Controles internos 

% 

Controles externos 

% 

A 13,1 13,6 9,6 

G 86,9 86,4 90,4 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 5 demonstra as freqüências dos genótipos de TNFα -308 em indivíduos 

com hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. O genótipo G/G foi 

novamente o mais freqüente tanto nos indivíduos paucibacilares (73,9%) como naqueles 

multibacilares (78,3%), não havendo diferenças estatísticas entre as freqüências dos genótipos 

de TNFα -308 após comparações entre esses dois grupos. O alelo TNFα -308G foi observado 

em 84,8% dos paucibacilares e em 89,1% dos multibacilares (TABELA 6). 

  



60 
 
TABELA 5- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em pacientes com hanseníase 

classificados como paucibacilares e multibacilares. 

TNFα -308 Paucibacilares Multibacilares 

N (%) N (%) 

A/A 1 4,4 0 0,0 

G/A 5 21,7 5 21,7 

G/G 17 73,9 18 78,3 

Total 23 100 23 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

TABELA 6- Freqüência dos alelos de TNFα -308 em pacientes com hanseníase classificados 

como paucibacilares e multibacilares. 

TNFα -308 Paucibacilares 

% 

Multibacilares 

% 

A 15,2 10,9 

G 84,8 89,1 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

6.3 TGFβ códon 10 e códon 25 

As tipificações dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em pacientes com 

hanseníase e em controles estão na Tabela 7. O genótipo T/C G/G foi o mais freqüente tanto 

nos pacientes quanto nos controles internos e externos (50,0%, 41,0%, 54,9%, 

respectivamente), sendo o genótipo T/C G/C o menos freqüente no grupo de controles 

internos (3,6%). No entanto, nos grupos de pacientes e controles externos, os genótipos C/C 

G/C, T/C G/C foram igualmente menos freqüentes. Não foram observadas diferenças 

estatísticas entre pacientes e controles internos e externos. 
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TABELA 7- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em indivíduos com 

hanseníase e em controles internos e externos. 

TGFβ códon 10 

e códon 25 

Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

C/C G/C 2 4,3 5 4,5 2  2,4 

C/C G/G 5 10,9 26  23,6 14 17,1 

T/C G/C 2 4,3 4 3,6 2 2,4 

T/C G/G 23 50,0 45 41,0 45  54,9 

T/T G/G 14 30,5 30 27,3 19 23,2 

Total 46 100 110 100 82 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A análise das freqüências dos alelos de TGFβ (TABELA 8) evidenciou um 

predomínio do alelo T códon 10 em pacientes (57,6%) e controles externos (51,8%), também 

não houve diferença significante em relação às freqüências do alelo C códon 10 nos grupos 

citados (42,4% e 48,2%, respectivamente). Já o grupo de controles internos apresentou maior 

freqüência do alelo C códon 10 (50,5%), embora também sem diferença significante quanto à 

freqüência do alelo T códon 10 (49,5%) nesse grupo. A análise também mostrou maior 

freqüência do alelo G códon 25 nos pacientes, nos controles internos e externos (95,7%, 

95,9%, 97,6%, respectivamente).   

 

TABELA 8- Freqüência dos alelos de TGFβ códon 10 e códon 25 em indivíduos com 

hanseníase e em controles internos e externos. 

TGFβ códon 10  

e códon 25 

Pacientes 

% 

Controles internos 

% 

Controles externos 

% 

Códon 10 T 57,6 49,5 51,8 

Códon 10 C 42,4 50,5 48,2 

Códon 25 C 4,3 4,1 2,4 

Códon 25 G 95,7 95,9 97,6 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 9 demonstra as freqüências dos genótipos de TGFβ em indivíduos com 

hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. O genótipo T/C G/G foi 

bastante freqüente tanto nos indivíduos paucibacilares (47,8%) como naqueles multibacilares 

(52,2%). O genótipo C/C G/C foi o menos freqüente nos pacientes paucibacilares (4,4%), 
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enquanto nos multibacilares, os genótipos C/C G/C e C/C G/G foram igualmente menos 

freqüentes (4,35%) e o genótipo T/C G/C não foi encontrado. Não foi observada significância 

estatística. 

 

TABELA 9- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em pacientes com 

hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. 

TGFβ códon 10 

 e códon 25 

Paucibacilares Multibacilares 

N (%) N (%) 

C/C G/C 1 4,4 1 4,35 

C/C G/G 4 17,4 1 4,35 

T/C G/C 2 8,7 0 0,0 

T/C G/G 11 47,8 12 52,2 

T/T G/G 5 21,7 9 39,1 

Total 23 100 23 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 10 demonstra as freqüências dos alelos de TGFβ no grupo de 

paucibacilares e multibacilares. No grupo de paucibacilares, os alelos T códon 10 (50,0%) e C 

códon 10 (50,0%) foram igualmente mais freqüentes. No entanto, o grupo de multibacilares 

apresentou uma maior freqüência do alelo T códon 10 (65,2%) e foi observada uma tendência 

de redução na freqüência do alelo C códon 10 (34,8%) quando comparado com o grupo de 

paucibacilares (p = 0,2), mas sem significância estatística. A análise também mostrou maior 

freqüência do alelo G códon 25 nos paucibacilares e multibacilares (93,5% e 97,8%, 

respectivamente). 

 

TABELA 10- Freqüência dos alelos de de TGFβ códon 10 e códon 25 em pacientes com 

hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. 

TGFβ códon 10  

e códon 25 

Paucibacilares 

% 

Multibacilares 

% 

Códon 10 T 50,0 65,2 

Códon 10 C 50,0 34,8 

Códon 25 C 6,5 2,2 

Códon 25 G 93,5 97,8 

Valores de p encontrados > 0,05. 
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6.4 IL-10 -1082, -819, -592 

As tipificações dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em pacientes com 

hanseníase e em controles estão na Tabela 11. O genótipo ACC/ATA foi o mais freqüente no 

grupo de controles internos e externos (30,2% e 31,1%, respectivamente), enquanto que no 

grupo de pacientes, o genótipo GCC/ATA foi o mais freqüente (32,6%). Nos três grupos de 

indivíduos estudados, o genótipo GCC/GCC foi o menos freqüente. Dessa forma, não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre pacientes e controles internos e externos.  

 

TABELA 11- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em indivíduos com 

hanseníase e em controles internos e externos. 

IL-10 -1082, 

-819, -592 

Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

ACC/ACC 8 17,4 9  8,5 8 10,4 

ACC/ATA 10 21,7 32  30,2 24 31,1 

ATA/ATA 5 10,9 18  17,0 16 20,8 

GCC/ACC 5 10,9 14  13,2 8 10,4 

GCC/ATA 15 32,6 27 25,5 15  19,5 

GCC/GCC 3 6,5 6 5,6 6  7,8 

Total 46 100 106 100 77 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A análise das freqüências dos alelos de IL-10 evidenciou um predomínio dos 

alelos -1082A, -819C e -592C em pacientes, controles internos e controles externos. Não 

foram observadas diferenças estatísticas quando comparados os três grupos de indivíduos 

(TABELA 12).  
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TABELA 12- Freqüência dos alelos de IL-10 -1082, -819, -592 em indivíduos com 

hanseníase e em controles internos e externos. 

IL-10 Pacientes 

% 

Controles internos 

% 

Controles externos 

% 

-1082A 
71,7 75 77,3 

-1082G 28,3 25 22,7 

-819T 38,1 44,8 46,1 

-819C 61,9 55,2 53,9 

-592A 38,1 44,8 46,1 

-592C 61,9 55,2 53,9 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 13 demonstra as freqüências dos genótipos de IL-10 em indivíduos com 

hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. O genótipo GCC/ATA foi o 

mais freqüente tanto nos pacientes paucibacilares quanto nos multibacilares (39,1% e 26,1%, 

respectivamente), no entanto foi observada uma redução da freqüência do genótipo 

GCC/GCC no grupo de pacientes multibacilares (4,4%), enquanto nos paucibacilares, o 

genótipo ATA/ATA foi o menos freqüente (4,4%), sem significância estatística.    

 

TABELA 13- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em pacientes com 

hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. 

IL-10 -1082,  

-819, -592 

Paucibacilares Multibacilares 

N (%) N (%) 

ACC/ACC 4 17,4 4 17,4 

ACC/ATA 5 21,7 5 21,7 

ATA/ATA 1 4,4 4 17,4 

GCC/ACC 2 8,7 3 13,0 

GCC/ATA 9 39,1 6 26,1 

GCC/GCC 2 8,7 1 4,4 

Total 23 100 23 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

Foi observado um predomínio dos alelos -1082A em pacientes paucibacilares 

(67,4%) e multibacilares (76,1%), -819C em pacientes paucibacilares (65,2%) e 



65 
 
multibacilares (58,7%) e -592C em pacientes paucibacilares (65,2%) e multibacilares (58,7%) 

(Tabela 14). 

 

TABELA 14- Freqüência dos alelos de IL-10 -1082, -819, -592 em pacientes com hanseníase 

classificados como paucibacilares e multibacilares. 

IL-10 Paucibacilares 

% 

Multibacilares 

% 

-1082A 
67,4 76,1 

-1082G 32,4 23,9 

-819T 34,8 41,3 

-819C 65,2 58,7 

-592A 34,8 41,3 

-592C 65,2 58,7 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

6.5 IFNγγγγ +874 

As tipificações dos genótipos de IFNγ +874 em pacientes com hanseníase e em 

controles estão na Tabela 15. O genótipo A/A foi o mais freqüente tanto no grupo de 

pacientes (47,8%) como no grupo de controles externos (55,7%), porém no grupo de controles 

internos, o genótipo T/A (45,4%) foi o mais freqüente. Também foi observada uma tendência 

à redução na freqüência do genótipo T/T no grupo de controles externos quando comparado 

ao grupo de pacientes (3,8% e 13,1% , p = 0,1). Não foram observadas diferenças estatísticas 

entre o grupo de pacientes e o grupo de controles internos e externos.  

 

TABELA 15- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

INFγ +874 Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

A/A 22 47,8 48 44,4 44 55,7 

T/A 18 39,1 49 45,4 32 40,5 

T/T 6 13,1 11 10,2 3 3,8 

Total 46 100 108 100 79 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 
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Em relação às freqüências dos alelos do IFN-γ +874, houve predomínio do alelo 

IFN-γ +874A nos pacientes (67,4%) e nos controles internos (67,1%) e externos (75,9%), não 

havendo diferenças estatísticas quando realizadas comparações entres esses grupos 

(TABELA 16).  

 

TABELA 16- Freqüência dos alelos de IFNγ +874 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

INFγ +874 Pacientes 

% 

Controles interno 

% 

Controles externos 

% 

A 67,4 67,1 75,9 

T 32,6 32,9 24,1 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 17 demonstra as freqüências dos genótipos de IFN-γ +874 em 

indivíduos com hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. O genótipo 

mais freqüente nos indivíduos paucibacilares (52,2%) foi o A/A, enquanto nos indivíduos 

multibacilares, os genótipos A/A (43,5%) e o T/A (43,5%) foram igualmente mais freqüentes. 

O alelo IFN-γ +874A foi o mais observado tanto no grupo dos paucibacilares (69,6%) quanto 

no grupo dos multibacilares (65,2%) (TABELA 18).  Não foram observadas diferenças 

estatísticas quando realizadas comparações entre os grupos paucibacilares e multibacilares. 

 

TABELA 17- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em pacientes com hanseníase 

classificados como paucibacilares e multibacilares.  

INFγ +874 Paucibacilares Multibacilares 

N (%) N (%) 

A/A 12 52,2 10 43,5 

T/A 8 34,8 10 43,5 

T/T 3 13,0 3 13,0 

Total 23 100 23 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 
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TABELA 18- Freqüência dos alelos de IFNγ +874 em pacientes com hanseníase classificados 

como paucibacilares e multibacilares. 

INFγ +874 Paucibacilares 

% 

Multibacilares 

% 

A 69,6 65,2 

T 30,4 34,8 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

6.6 IL-6 -174 

As tipificações dos genótipos de IL-6 -174 em pacientes com hanseníase e em 

controles internos e externos estão na Tabela 19. O genótipo G/G foi o mais freqüente tanto 

no grupo de pacientes quanto no grupo de controles internos e externos (71,7%, 74,5% e 

64,2%, respectivamente), sendo o genótipo C/C o menos freqüente nos três grupos (4,4%, 

5,5% e 3,7%, respectivamente). Não houve diferença estatística significante entre os três 

grupos estudados. 

  

TABELA 19- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

IL-6 -174 Pacientes Controles internos Controles externos 

N (%) N (%) N (%) 

C/C 2 4,4 6  5,5 3  3,7 

G/C 11 23,9 22 20,0 26  32,1 

G/G 33 71,7 82 74,5 52 64,2 

Total 46 100 110 100 81 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 20 demonstra as freqüências dos alelos de IL-6 –174, tendo sido 

observado um predomínio do alelo G tanto no grupo de pacientes (83,7%) quanto no grupo de 

controles internos (84,5%) e externos (80,2%), sem diferenças estatísticas. 
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TABELA 20- Freqüência dos alelos de IL-6 -174 em indivíduos com hanseníase e em 

controles internos e externos. 

IL-6 -174 Pacientes 

% 

Controles internos 

% 

Controles externos 

% 

C 16,3 15,5 19,8 

G 83,7 84,5 80,2 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

A Tabela 21 demonstra as freqüências dos genótipos de IL-6 –174 em indivíduos 

com hanseníase classificados como paucibacilares e multibacilares. O genótipo G/G foi 

bastante freqüente tanto nos indivíduos paucibacilares (82,6%) como naqueles multibacilares 

(60,9%), contudo foi observada uma tendência à redução na freqüência do genótipo G/C no 

grupo de paucibacilares quando comparado ao grupo de multibacilares (13,0% e 34,8%, p = 

0,2), não havendo diferença estatística entre tais grupos. O alelo IL-6 –174G foi observado em 

89,1% dos paucibacilares e em 78,3% dos multibacilares (TABELA 22).     

 

TABELA 21- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em pacientes com hanseníase 

classificados como paucibacilares e multibacilares.  

IL-6 -174 Paucibacilares Multibacilares 

N (%) N (%) 

C/C 1 4,4 1 4,3 

G/C 3 13,0 8 34,8 

G/G 19 82,6 14 60,9 

Total 23 100 23 100 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

TABELA 22- Freqüência dos alelos de IL-6 -174 em pacientes com hanseníase classificados 

como paucibacilares e multibacilares. 

IL-6 -174 Paucibacilares 

% 

Multibacilares 

% 

C 10,9 21,7 

G 89,1 78,3 

Valores de p encontrados > 0,05. 
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6.7 Idade 

As Tabelas 23 à 27 demonstram as freqüências dos genótipos de TNFα -308, 

TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e IL-6 -174 em pacientes 

com hanseníase e em controles de acordo com a idade.  

No gene TNFα -308 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados tanto nos indivíduos com 15 à 21 anos quanto naqueles com 21 anos ou mais, não 

havendo diferenças estatísticas entre tais grupos (TABELA 23).   

 

TABELA 23- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em pacientes com hanseníase e em 

controles de acordo com a idade. 

TNFα -308 Pacientes Controles internos Controles externos 

 15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

A/A 0 (0,0) 1 (2,4) 1 (5,6) 1 (1,50) 0 (0,0) 0 (0,0) 

G/A 0 (0,0) 10 (23,8)  2 (11,1) 17 (24,6) 0 (0,0) 13 (20,6) 

G/G 4 (100) 31 (73,8) 15 (83,3) 51 (73,9) 5 (100,0) 50 (79,4) 

Total 4 (100) 42 (100) 18 (100) 69 (100) 5 (100) 63 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene TGFβ códon 10 e códon 25 (TABELA 24) foi observada uma tendência 

de aumento do genótipo T/C G/G nos pacientes com 21 anos ou mais (52,4%), enquanto nos 

pacientes com 15 à 21 anos, esse genótipo apresentou freqüência igual a dos genótipos C/C 

G/G, T/T G/G e C/C G/C, não tendo sido observado o genótipo T/C G/C (p = 0,2). No grupo 

de controles internos, o genótipo T/C G/G foi o mais freqüente nos dois subgrupos estudados. 

No grupo de controles externos foi observada uma tendência de aumento do genótipo C/C 

G/G nos indivíduos com 21 anos ou mais, enquanto nos indivíduos com 15 à 21 anos esse 

genótipo não foi encontrado(p = 0,2). 
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TABELA 24- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em pacientes com 

hanseníase e em controles de acordo com a idade. 

TGFβ  Pacientes Controles internos Controles externos 

 15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

C/C G/C 1 (25,0) 1 (2,4)  1 (4,8) 3 (4,1) 0 (0,0) 2 (2,7) 

C/C G/G 1 (25,0) 4 (9,5) 7 (33,3)  18 (24,7) 0 (0,0) 14 (18,7) 

T/C G/C 0 (0,0) 2 (4,8) 1 (4,8) 3 (4,1) 1 (14,3) 1 (1,3) 

T/C G/G 1 (25,0) 22 (52,4) 8 (38,1) 30 (41,1) 5 (71,4) 40 (53,3) 

T/T G/G 1 (25,0) 13 (30,9) 4 (19,0) 19 (29,0) 1 (14,3) 18 (24,0) 

Total 4 (100) 42 (100) 21 (100) 73 (100) 7 (100) 75 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene IL-10 -1082, -819, -592 (TABELA 25) foi observado que o genótipo 

GCC/GCC foi o mais freqüente nos pacientes com 15 à 21 anos, enquanto que nos pacientes 

com 21 anos ou mais esse genótipo foi o menos freqüente (50% e 2,4%, p = 0,02). Já nos 

grupos de controles, esse genótipo apresentou baixas freqüências tanto nos indivíduos com 15 

à 21 anos quanto nos indivíduos com 21 anos ou mais. 

 

TABELA 25- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em pacientes com 

hanseníase e em controles de acordo com a idade. 

IL-10 Pacientes Controles internos Controles externos 

 15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

ACC/ACC 1 (25,0) 7 (16,7) 1 (5,0) 8 (11,3) 1 (20,0) 7 (9,7) 

ACC/ATA 1 (25,0) 9 (21,4) 7 (35,0) 20 (28,2) 2 (40,0) 22 (30,6) 

ATA/ATA 0 (0,0) 5 (11,9) 4 (20,0) 13 (18,3) 0 (0,0) 16 (22,2) 

GCC/ACC 0 (0,0) 5 (11,9) 2 (10,0) 11 (15,5) 1 (20,0) 7 (9,7) 

GCC/ATA 0 (0,0) 15 (35,7) 5 (25,0) 15 (21,1) 1 (20,0) 14 (19,5) 

GCC/GCC 2 (50,0)* 1 (2,4)* 1 (5,0)* 4 (5,6)* 0 (0,0)* 6 (8,3)* 

Total 4 (100) 42 (100) 20 (100) 71 (100) 5 (100) 72 (100) 

p = 0,02 

* Evidenciando os valores que mostraram diferenças estatísticas. 
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No gene IFNγ +874 (TABELA 26) foi observado o predomínio do genótipo A/A 

tanto no grupo de pacientes com 15 à 21 anos quanto no grupo de pacientes com 21 anos ou 

mais. No grupo de controles internos, o genótipo A/A também foi o mais freqüente nos 

indivíduos com 15 à 21 anos, enquanto o genótipo T/A foi o mais freqüente nos indivíduos 

com 21 anos ou mais. Já no grupo de controles externos, o genótipo A/A foi o mais freqüente 

nos indivíduos com 21 anos ou mais, enquanto o genótipo T/A foi o mais freqüente nos 

indivíduos com 15 à 21 anos. Estas comparações não alcançaram significância estatística. 

 

TABELA 26- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em pacientes com hanseníase e em 

controles de acordo com a idade. 

IFNγ +874 Pacientes Controles internos Controles externos 

 15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

A/A 2 (50,0) 20 (47,6) 10 (52,6) 31 (42,5) 2 (40,0) 42 (56,8) 

T/A 1 (25,0) 17 (40,5) 7 (36,9) 34 (46,6) 3 (60,0) 29 (39,2) 

T/T 1 (25,0) 5 (11,9) 2 (10,5) 8 (10,9) 0 (0,0) 3 (4,0) 

Total 4 (100) 42 (100) 19 (100) 73 (100) 5 (100) 74 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene IL-6 -174, o genótipo G/G foi o mais freqüente nos três grupos estudados 

tanto nos indivíduos com 15 à 21 anos quanto naqueles com 21 anos ou mais, não havendo 

diferenças estatísticas entre tais grupos (TABELA 27). 

 

TABELA 27- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em pacientes com hanseníase e em 

controles de acordo com a idade. 

IL-6 -174 Pacientes Controles internos Controles externos 

 15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

15 à 20 anos 

N (%) 

≥ 21 anos 

N (%)  

C/C 0 (0,0) 2 (4,8) 1 (5,3) 4 (5,3) 0 (0,0) 3 (4,1) 

G/C 0 (0,0) 11(26,2) 4 (21,0) 12 (16,0) 2 (28,6) 24 (32,4) 

G/G 4 (100) 29 (69,0) 14 (73,7) 59 (78,7) 5 (71,4) 47 (63,5) 

Total 4 (100) 42 (100) 19 (100) 75 (100) 7 (100) 74 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  
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6.8 Sexo  

As Tabelas 28 á 32 demonstram as freqüências dos genótipos de TNFα -308, 

TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874, IL-6 -174 em indivíduos 

com hanseníase e em controles internos e externos de acordo com o sexo. 

No gene TNFα -308 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados em ambos os sexos. No entanto, no grupo de controles internos foi observada uma 

tendência de redução na freqüência do genótipo G/A no sexo feminino quando comparado 

com o masculino (17,3% e 32,1%, p = 0,2), sem significância estatística (TABELA 28).  

 

TABELA 28- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com o sexo. 

TNFα -308 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

A/A 1 (3,7) 0 (0,0) 1  (3,6) 1 (1,7) 0  (0,0) 0 (0,0) 

G/A 7 (25,9) 3 (15,8) 9 (32,1) 10 (17,3) 3 (15,8) 10 (20,4) 

G/G 19 (70,4) 16 (84,2) 18 (64,3) 47 (81,0) 16 (84,2) 39 (79,6) 

Total 27 (100) 19 (100) 28 (100) 58 (100) 19 (100) 49 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene TGFβ códon 10 e códon 25 foi observado o predomínio do genótipo T/C 

G/G nos três grupos de indivíduos estudados em ambos os sexos. No entanto, nos pacientes 

foi observada uma tendência de redução na freqüência do genótipo T/T G/G no sexo feminino 

quando comparado com o masculino (21,1% e 37,1%, p = 0,1), sem significância estatística 

(TABELA 29).  
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TABELA 29- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com o sexo. 

TGFβ  Pacientes Controles internos Controles externos 

 Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

C/C G/C 0 (0,0) 2 (10,5) 2 (6,7) 2 (3,2) 0 (0,0) 2 (3,3) 

C/C G/G 3 (11,1) 2 (10,5) 8 (26,7) 17 (27,0) 5 (22,7) 9 (15,0) 

T/C G/C 0 (0,0) 2 (10,5) 2 (6,7) 2 (3,2) 0 (0,0) 2 (3,3) 

T/C G/G 14 (51,8) 9 (47,4) 10 (33,2) 27 (42,8) 12 (54,6) 33 (55,0) 

T/T G/G 10 (37,1) 4 (21,1) 8 (26,7) 15 (23,8) 5 (22,7) 14 (23,4) 

Total 27 (100) 19 (100) 30 (100) 63 (100) 22 (100) 60 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene IL-10 -1082, -819, -592 foi observado o predomínio do genótipo 

ACC/ATA nos controles internos e externos em ambos os sexos, sendo o genótipo GCC/ATA 

o mais freqüente nos pacientes. No entanto, nos controles internos foi observada uma 

tendência de aumento na freqüência do genótipo GCC/ATA no sexo masculino quando 

comparado com o feminino (32,3% e 15,3%, p = 0,2), sem significância estatística (TABELA 

30). 

 

TABELA 30- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com o sexo. 

IL-10 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

ACC/ACC 6 (22,2) 2 (10,5) 2 (6,4) 7 (11,9) 3 (15,8) 5 (8,6) 

ACC/ATA 4 (14,8) 6 (31,6) 11 (35,5) 16 (27,1) 7 (36,8) 17 (29,3) 

ATA/ATA 5 (18,5) 0 (0,0) 4 (13,0) 13 (22,0) 4 (21,0) 12 (20,7) 

GCC/ACC 2 (7,4) 3 (15,8) 2 (6,4) 11 (18,6) 1 (5,3) 7 (12,1) 

GCC/ATA 8 (29,7) 7 (36,8) 10 (32,3) 9 (15,3) 3 (15,8) 12 (20,7) 

GCC/GCC 2 (7,4) 1 (5,3) 2 (6,4) 3 (5,1) 1 (5,3) 5 (8,6) 

Total 27 (100) 19 (100) 31 (100) 59 (100) 19 (100) 58 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  
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No gene IFNγ +874 foi observada uma tendência de redução na freqüência do 

genótipo T/A no grupo de pacientes do sexo masculino quando comparado com o feminino 

(29,6%, 52,6%, p = 0,2) e também uma tendência de redução na freqüência do genótipo A/A 

no grupo de controles internos do sexo masculino quando comparado com o feminino (35,5%, 

48,3%, p = 0,1). O genótipo A/A foi o mais freqüente no grupo de controles externos em 

ambos os sexos. Nenhuma significância estatística foi alcançada nestas comparações 

(TABELA 31).  

 

TABELA 31- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com o sexo. 

IFNγ +874 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

A/A 15 (55,6) 7 (36,9) 11 (35,5) 29 (48,3) 15 (68,2) 29 (50,9) 

T/A 8 (29,6) 10 (52,6) 14 (45,2) 27 (45,0) 7 (31,8) 25 (43,9) 

T/T 4 (14,8) 2 (10,5) 6 (19,3) 4 (6,7) 0 (0,0) 3 (5,2) 

Total 27 (100) 19 (100) 31 (100) 60 (100) 22 (100) 57 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene IL-6 -174 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados em ambos os sexos, não sendo observadas diferenças estatísticas (TABELA 32). 

 

TABELA 32- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com o sexo. 

IL-6 -174 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

Masculino 

N (%) 

Feminino 

N (%) 

C/C 0 (0,0) 2 (10,5) 0 (0,0) 5 (7,9) 0 (0,0) 3 (5,2) 

G/C 7 (25,9) 4 (21,1) 5 (16,7) 11 (17,5) 7 (30,4) 19 (32,7) 

G/G 20 (74,1) 13 (68,4) 25 (83,3) 47 (74,6) 16 (69,6) 36 (62,1) 

Total 27 (100) 19 (100) 30 (100) 63 (100) 23 (100) 58 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  
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6.9 BCG 

As Tabelas 33 à 37 demonstram as freqüências dos genótipos de TNFα -308, 

TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874, IL-6 -174 em indivíduos 

com hanseníase e em controles internos e externos de acordo com a presença de cicatriz de 

BCG. 

No gene TNFα -308 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados tanto nos indivíduos com presença quanto nos indivíduos com ausência de cicatriz. 

No entanto, no grupo de controles internos foi observada uma tendência de redução da 

freqüência desse genótipo nos indivíduos com ausência de cicatriz quando comparado aos que 

apresentavam cicatriz (61,5% e 78,1%, p = 0,1), sem significância estatística (TABELA 33).  

 

TABELA 33- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com a presença de cicatriz de BCG.    

TNFα Pacientes Controles internos Controles externos 

 Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

A/A 1 (7,1) 0 (0,0) 1 (1,4) 1 (7,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 

G/A 2 (14,3) 8 (25,0) 15 (20,5) 4 (30,8) 8 (17,4) 5 (22,7) 

G/G 11 (78,6) 24 (75,0) 57 (78,1) 8 (61,5) 38 (82,6) 17 (77,3) 

Total 14 (100) 32 (100) 73 (100) 13 (100) 46 (100) 22 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

No gene TGFβ códon 10 e códon 25 foi observado o predomínio do genótipo T/C 

G/G nos grupos de controles internos e externos tanto nos indivíduos com presença quanto 

nos indivíduos com ausência de cicatriz. No grupo de pacientes, os indivíduos com presença 

de cicatriz apresentaram um aumento do genótipo T/T G/G (50,0%) quando comparados com 

os indivíduos com cicatriz pertencentes aos grupos de controles internos e externos (21,5% e 

21,4%, respectivamente; p = 0,04) (TABELA 34). 
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TABELA 34- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com a presença de cicatriz de BCG. 

TGFβ Pacientes Controles internos Controles externos 

 Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

C/C G/C 1 (7,1) 1 (3,1) 4 (5,1) 0 (0,0) 2 (3,6) 0 (0,0) 

C/C G/G 1 (7,1) 4 (12,5) 24 (30,4) 1 (7,1) 8 (14,3) 6 (23,1) 

T/C G/C 1 (7,1) 1 (3,1) 3 (3,8) 1 (7,1) 2 (3,6) 0 (0,0) 

T/C G/G 4 (28,6) 19 (59,4) 31 (39,2) 7 (50,0) 32 (57,1) 13 (50,0) 

T/T G/G 7 (50,0)* 7 (21,9) 17 (21,5)* 5 (35,8) 12 (21,4)* 7 (26,9) 

Total 14 (100) 32 (100) 79 (100) 14 (100) 56 (100) 26 (100) 

p = 0,04. 

*Evidenciando os valores que mostraram diferenças estatísticas. 

 

No gene IL-10 -1082, -819, -592 foi observado o predomínio do genótipo 

ACC/ATA no grupo de controles internos tanto nos indivíduos com presença quanto nos 

indivíduos com ausência de cicatriz. No entanto, no grupo de controles externos houve 

predominância desse genótipo nos indivíduos com cicatriz (33,3%), enquanto nos com 

ausência de cicatriz houve predominância do genótipo ATA/ATA (30,5%). Já no grupo de 

pacientes, o genótipo GCC/ATA (34,4%) foi o mais predominante nos indivíduos sem 

cicatriz, enquanto nos indivíduos com cicatriz, os genótipos GCC/ATA e ACC/ATA foram 

igualmente mais freqüentes (TABELA 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 
TABELA 35- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com a presença de cicatriz de BCG. 

IL-10 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

ACC/ACC 3 (21,4) 5 (15,6) 8 (10,3) 1 (8,3) 7 (13,0) 1 (4,4) 

ACC/ATA 4 (28,6) 6 (18,8) 23 (29,5) 4 (33,3) 18 (33,3) 6 (26,1) 

ATA/ATA 2 (14,3) 3 (9,4) 16 (20,5) 1 (8,4) 9 (16,7) 7 (30,5) 

GCC/ACC 0 (0,0) 5 (15,6) 11 (14,1) 2 (16,7) 5 (9,3) 3 (13,0) 

GCC/ATA 4 (28,6) 11 (34,4) 17 (21,8) 3 (25,0) 12 (22,2) 3 (13,0) 

GCC/GCC 1 (7,1) 2 (6,2) 3 (3,8) 1 (8,3) 3 (5,5) 3 (13,0) 

Total 14 (100) 32 (100) 78 (100) 12 (100) 54 (100) 23 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05. 

 

No gene IFNγ +874 foi observado o predomínio do genótipo A/A nos grupos de 

pacientes e controles externos tanto nos indivíduos com presença quanto nos indivíduos com 

ausência de cicatriz. No grupo de controles internos houve uma maior freqüência do genótipo 

T/A nos indivíduos com presença de cicatriz, enquanto o genótipo A/A prevaleceu nos 

indivíduos com ausência de cicatriz, sem significância estatística. No grupo de pacientes, os 

indivíduos com presença de cicatriz apresentaram um aumento do genótipo T/T (21,4%) 

quando comparados com os indivíduos com cicatriz do grupo de controles internos e externos 

(10,1% e 3,6%, respectivamente; p = 0,05) (TABELA 36). 

 

TABELA 36- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com a presença de cicatriz de BCG. 

IFNγ Pacientes Controles internos Controles externos 

 Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

A/A 7 (50,0) 15 (46,9) 34 (43,1) 7 (58,3) 31 (55,3) 13 (56,5) 

T/A 4 (28,6) 14 (43,7) 37 (46,8) 3 (25,0) 23 (41,1) 9 (39,1) 

T/T 3 (21,4)* 3 (9,4) 8 (10,1)* 2 (16,7) 2 (3,6)* 1 (4,4) 

Total 14 (100) 32 (100) 79 (100) 12 (100) 56 (100) 23 (100) 

p = 0,05. 

*Evidenciando os valores que mostraram diferenças estatísticas. 
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No gene IL-6 -174 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados tanto nos indivíduos com presença quanto nos indivíduos com ausência de cicatriz, 

não havendo diferenças estatísticas entre tais subgrupos (TABELA 37).  

 

TABELA 37- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com a presença de cicatriz de BCG. 

IL-6 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

Presença 

N (%) 

Ausência 

N (%) 

C/C 0 (0,0) 2 (6,2) 5 (6,3) 0 (0,0) 3 (5,4) 0 (0,0) 

G/C 4 (28,6) 7 (21,9) 12 (15,2) 4 (28,6) 18 (32,1) 8 (32,0) 

G/G 10 (71,4) 23 (71,9) 62 (78,5) 10 (71,4) 35 (62,5) 17 (68,0) 

Total 14 (100) 32 (100) 79 (100) 14 (100) 56 (100) 25 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

 

6.10 Anti-PGLI 

As Tabela 38 à 42 demonstram as freqüências dos genótipos de TNFα -308, 

TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874, IL-6 -174 em indivíduos 

com hanseníase e em controles internos e externos de acordo com os resultados do anti-PGLI.  

No gene TNFα -308 foi observado o predomínio do genótipo G/G nos três grupos 

estudados tanto nos indivíduos positivos para o anti-PGLI quanto nos indivíduos negativos. 

No entanto, no grupo de pacientes foi observada uma tendência de redução na freqüência do 

genótipo G/A nos indivíduos negativos para o anti-PGLI quando comparado com os positivos 

(16,0%, 35,3%, p = 0,2), mas sem significância estatística. Essa tendência também foi 

observada no grupo de controles externos, no qual a freqüência do genótipo G/A nos 

indivíduos negativos para o anti-PGLI foi 17,3% e nos positivos foi 33,3% (p = 0,2), sem 

significância estatística (TABELA 38).  
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TABELA 38- Freqüência dos genótipos de TNFα -308 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com os resultados do anti-PGLI. 

TNFα Pacientes Controles internos Controles externos 

 Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

A/A 1 (4,0) 0 (0,0) 2 (3,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

G/A 4 (16,0) 6 (35,3) 10 (18,2) 2 (16,7) 9 (17,3) 4 (33,3) 

G/G 20 (80,0) 11 (64,7) 43 (78,2) 10 (83,3) 43 (82,7) 8 (66,7) 

Total 25 (100) 17 (100) 55 (100) 12 (100) 52 (100) 12 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1. 

 

No gene TGFβ códon 10 e códon 25 foi observado o predomínio do genótipo T/C 

G/G nos três grupos de indivíduos estudados tanto nos positivos para o anti-PGLI quanto nos 

negativos, não havendo diferenças estatísticas entre esses indivíduos. No entanto, no grupo de 

pacientes foi observada uma tendência de redução na freqüência desse genótipo nos 

indivíduos negativos para o anti-PGLI quando comparado com os positivos (48,0% e 64,7%, 

p = 0,2), sem significância estatística (TABELA 39). 

 

TABELA 39- Freqüência dos genótipos de TGFβ códon 10 e códon 25 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com os resultados do anti-PGLI. 

TGFβ Pacientes Controles internos Controles externos 

 Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

C/C G/C 2 (8,0) 0 (0,0) 2 (3,4) 0 (0,0) 2 (3,1) 0 (0,0) 

C/C G/G 4 (16,0) 0 (0,0) 19 (32,8) 2 (16,7) 12 (18,8) 2 (13,3) 

T/C G/C 0 (0,0) 1 (5,9) 3 (5,2) 1 (8,3) 2 (3,1) 0 (0,0) 

T/C G/G 12 (48,0) 11 (64,7) 24 (41,4) 6 (50,0) 35 (54,7) 7 (46,7) 

T/T G/G 7 (28,0) 5 (29,4) 10 (17,2) 3 (25,0) 13 (20,3) 6 (40,0) 

Total 25 (100) 17 (100) 58 (100) 12 (100) 64 (100) 15 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1. 
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No gene IL-10 -1082, -819, -592 foi observado o predomínio do genótipo 

GCC/ATA no grupo de pacientes negativos para o anti-PGLI (40,0%), enquanto no grupo de 

pacientes positivos, os genótipos GCC/ATA e ACC/ACC foram igualmente mais freqüentes 

(23,5%). Já no grupo de controles externos, o genótipo ACC/ATA foi o mais predominante 

nos indivíduos negativos para o anti-PGL-I (32,8%), enquanto o genótipo GCC/ATA foi o 

mais freqüente nos indivíduos positivos (26,7%). No grupo de controles internos, o genótipo 

ACC/ATA também foi o mais predominante nos indivíduos negativos para o anti-PGLI 

(37,9%), entretanto foi observada uma tendência de redução na freqüência desse genótipo nos 

indivíduos positivos (16,7%, p = 0,2), sendo os genótipos ACC/ACC e ATA/ATA igualmente 

mais freqüentes nesse subgrupo (TABELA 40).  

 

TABELA 40- Freqüência dos genótipos de IL-10 -1082, -819, -592 em indivíduos com 

hanseníase e em controles de acordo com os resultados do anti-PGLI. 

IL-10 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

ACC/ACC 4 (16,0) 4 (23,5) 5 (8,6) 3 (25,0) 6 (10,3) 2 (13,3) 

ACC/ATA 5 (20,0) 3 (17,6) 22 (37,9) 2 (16,7) 19 (32,8) 3 (20,0) 

ATA/ATA 2 (8,0) 2 (11,9) 10 (17,3) 3 (25,0) 11 (19,0) 3 (20,0) 

GCC/ACC 2 (8,0) 3 (17,6) 4 (6,9) 2 (16,7) 5 (8,6) 3 (20,0) 

GCC/ATA 10 (40,0) 4 (23,5) 13 (22,4) 1 (8,3) 11 (19,0) 4 (26,7) 

GCC/GCC 2 (8,0) 1 (5,9) 4 (6,9) 1 (8,3) 6 (10,3) 0 (0,0) 

Total 25 (100) 17 (100) 58 (100) 12 (100) 58 (100) 15 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1. 

 

No gene IFNγ +874 foi observado o predomínio do genótipo A/A no grupo de 

pacientes negativos para o anti-PGL-I (48,0%), enquanto nos pacientes positivos foi 

observado o predomínio do genótipo T/A (47,1%). No grupo de controles internos houve uma 

maior freqüência do genótipo T/A nos indivíduos negativos para o anti-PGL-I (48,3%), 

enquanto os indivíduos positivos apresentaram freqüências iguais para os genótipos A/A 

(41,7%) e T/A (41,7%). No grupo de controles externos foi observada maior freqüência do 

genótipo A/A nos indivíduos negativos para o anti-PGL-I (61,7%), enquanto os indivíduos 

positivos apresentaram freqüências iguais para os genótipos A/A (46,7%) e T/A (46,7%). 

Nestas comparações não foram alcançadas significâncias estatísticas (TABELA 41). 



81 
 
TABELA 41- Freqüência dos genótipos de IFNγ +874 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com os resultados do anti-PGLI. 

IFNγ Pacientes Controles internos Controles externos 

 Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

A/A 12 (48,0) 7 (41,2) 25 (43,1) 5 (41,7) 37 (61,7) 7 (46,7) 

T/A 9 (36,0) 8 (47,1) 28 (48,3) 5 (41,7) 21 (35,0) 7 (46,7) 

T/T 4 (16,0) 2 (11,7) 5 (8,6) 2 (16,6) 2 (3,3) 1 (6,6) 

Total 25 (100) 17 (100) 58 (100) 12 (100) 60 (100) 15 (100) 

Valores de p encontrados > 0,05.  

ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1. 

 

No gene IL-6 -174 (TABELA 42) foi observado o predomínio do genótipo G/G 

nos três grupos estudados tanto nos indivíduos positivos para o anti-PGLI quanto nos 

indivíduos negativos. No entanto, no grupo de controles internos foi observado um aumento 

significante do genótipo C/C e diminuição do genótipo G/C nos indivíduos positivos em 

relação aos indivíduos negativos para o anti-PGL-I ( p = 0,02). 

 

TABELA 42- Freqüência dos genótipos de IL-6 -174 em indivíduos com hanseníase e em 

controles de acordo com os resultados do anti-PGL-I. 

IL-6 Pacientes Controles internos Controles externos 

 Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

Negativo 

N (%) 

Positivo 

N (%) 

C/C 1 (4,0) 1 (5,9) 1 (1,7)* 3 (25,0)* 2 (3,2) 1 (6,25) 

G/C 7 (28,0) 3 (17,6) 10 (17,2)* 1 (8,3)* 20 (32,3) 5 (31,25) 

G/G 17 (68,0) 13 (76,5) 47 (81,1) 8 (66,7) 40 (64,5) 10 (62,5) 

Total 25 (100) 17 (100) 58 (100) 12 (100) 62 (100) 16 (100) 

p = 0,02. 

*Evidenciando os valores que mostraram diferenças estatísticas. 

ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1.  
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7. 1 DISCUSSÃO 

As frequências dos SNPs de genes de citocinas variam muito entre populações, 

especialmente naquelas originadas de varias etnias, como a população brasileira que se 

originou de exploradores portugueses misturados com americanos nativos e africanos 

(VANDERBORGHT et al., 2004). Assim, o estudo dos polimorfismos no gene de citocinas 

pode ser usado como uma possível ferramenta de análise antropológica para determinar perfis 

genéticos distintos, para traçar relações entre populações, e para promover o entendimento das 

disparidades raciais na suscetibilidade genética a doenças (TREJAUT et al., 2004). 

Neste estudo foi avaliado o polimorfismo dos genes das citocinas TNFα, IFNγγγγ, 

IL-6, IL-10 e TGFβ nos casos de hanseníase, seus contatos aparentados ou não e controles 

que não residiam no domicílio do caso índice. 

A substituição G por A na posição –308 do promotor do gene do TNFα foi o 

primeiro polimorfismo descrito desse gene (WILSON et al., 1992), tendo sido o mais 

estudado na hanseníase em associações com a susceptibilidade e com a gravidade da doença. 

No entanto, o conjunto dos resultados previamente publicados não foi conclusivo, chegando 

mesmo a ser controverso (ROY et al., 1997; LEVEE et al., 1997; SANTOS et al., 2002; 

VANDERBORGHT et al., 2004; VEJBAESYA et al., 2007). Dessa forma, neste presente 

estudo foram tipificados os SNPs do TNFα da região promotora -308 G→A.  

A análise das freqüências dos alelos de TNFα, deste estudo, evidenciou que o 

alelo A –308 foi o menos freqüente nos indivíduos estudados, estando presente em 13,1% do 

grupo de pacientes, aproximando-se assim, da freqüência descrita por Santos et al. (2002) em 

seu grupo de pacientes também brasileiros (10,8%). No entanto, esse alelo foi observado em 

13,6% do nosso grupo de controles internos e em 9,6% do nosso grupo de controles externos, 

não havendo diferenças estatísticas entre os três grupos, enquanto que no estudo de Santos et 

al. (2002) esse alelo foi significantemente maior entre o grupo de controles saudáveis do que 

no grupo de pacientes (SANTOS et al., 2002). 

Um estudo feito por Meenagh et al. (2002) mostrou a freqüência deste alelo nas 

populações da Irlanda do Norte (23%), Sul Africano zulu (22,1%), Omã na Arábia (8,1%), 

Singapura na China (12,0%) e no México (2,5%), constatando que a freqüência do alelo        

A -308 varia muito entre as populações (MEENAGH et al., 2002). 

Estudos iniciais sugeriram que o alelo A está associado ao aumento dos níveis de 

TNFα (WILSON et al., 1997; LOUIS et al., 1998), mas isso tem sido contestado por outros 

estudos (BRINKMAN et al., 1995; KAIJZEL et al., 2001). Consistente com a hipótese de que 

o polimorfismo –308 é funcional, o alelo A pode alterar a transcrição do gene TNFα e os 
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níveis de proteína que são produzidos e assim, aumentar a resistência do hospedeiro na 

infecção através do aumento da produção de TNFα (KROEGER et al., 1997; BAYLEY et al., 

2001). O alelo A também tem sido associado com uma variedade de doenças nas quais a 

produção excessiva de TNFα  tem sido postulada estar envolvida, incluindo a doença 

meningocócica fatal (NADAL et al., 1989), leishmaniose mucocutânea (CABRERA et al., 

1995), tracoma cicatricial (CONWAY et al., 1997), malária cerebral (MCGUIRE et al., 1994) 

e doença inflamatória intestinal (SASHIO et al., 2002). 

Neste estudo, o alelo A –308 foi o menos freqüente tanto nos pacientes 

paucibacilares como nos multibacilares, no entanto a freqüência do alelo A foi mais alta nos 

pacientes paucibacilares (15,2%) do que nos multibacilares (10,9%), porém sem significância 

estatística. Estes resultados estão próximos dos descritos por Santos et al. (2002) que também 

demonstraram uma maior freqüência desse alelo nos pacientes paucibacilares (14,4%) do que 

nos multibacilares (9,3%) (SANTOS et al., 2002). 

Os resultados do estudo feito por Santos et al. (2000) no Sudeste do Brasil 

sugeriram que o alelo -308A é protetor contra a forma grave da hanseníase (SANTOS et al., 

2000). Em um outro estudo no Nordeste do Brasil, esse alelo também parece ser protetor 

contra a hanseníase virchowiana, tuberculóide e a hanseníase por si, enquanto o alelo G 

confere susceptibilidade (SHAW et al., 2001). Além disso, Moraes et al. (2001) verificaram 

que pacientes com hanseníase no Brasil que apresentaram o alelo A tiveram maior resposta 

inflamatória da pele à lepromina (MORAES et al., 2001). Dessa forma, os resultados do nosso 

estudo, mesmo sem significância estatística, corroboram os descritos acima e assim, parece 

que no Brasil a presença do alelo mutante pode ser um marcador genético contra o 

desenvolvimento da doença disseminada. Entretanto em estudos indiano e tailandês foi 

encontrada associação entre o alelo A e a hanseníase multibacilar (ROY et al., 1997; 

VEJBAESYA et al., 2007). 

Devido o TNFα promover mecanismos antimicrobianos, é possível que o alelo A 

seja mantido porque heterozigotos possuem um nível ótimo de resposta do TNFα contra 

várias infecções, incluindo a hanseníase multibacilar (SANTOS et al., 2002). Um estudo “in 

vitro” demonstrou que indivíduos saudáveis heterozigotos para o alelo-308A liberaram mais 

TNFα em resposta ao lipopolissacarídeo do que os indivíduos que não apresentavam o alelo 

(LOUIS et al., 1998). Adicionalmente, no estudo de Santos et al. (2002) a análise da 

freqüência dos genótipos mostrou que a maior freqüência do alelo A nos indivíduos saudáveis 

(os controle) foi exclusivamente devido à freqüência dos heterozigotos para o alelo A 

(SANTOS et al., 2002). 
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No nosso estudo, a análise das tipificações dos genótipos de TNFα não 

evidenciou diferenças entre pacientes e controles internos e externos, sendo o genótipo G/G o 

mais freqüente nos três grupos (76,1%, 74,8% e 80,9%, respectivamente), vindo em seguida o 

genótipo heterozigótico G/A (21,7%, 23,3%, 19,1%), enquanto o genótipo A/A foi o menos 

freqüente (2,2%, 1,9% e 0,0%, respectivamente). O genótipo G/G foi também o mais 

freqüente tanto nos pacientes paucibacilares (73,9%), como naqueles multibacilares (78,3%). 

Estes resultados estão em concordância com o estudo de Santos et al. (2002), no qual o 

genótipo G/G também foi o mais freqüente nos pacientes (81%), controles saudáveis (67,4%), 

nos pacientes paucibacilares (75,5%) e nos multibacilares (83,3%) (SANTOS et al., 2002). No 

estudo conduzido por Vanderborght et al. (2004) esse genótipo também foi o mais freqüente 

tanto nos pacientes paucibacilares como nos multibacilares (VANDERBORGHT et al., 2004). 

O genótipo G/G está associado a uma baixa produção de TNFα, enquanto o G/A e o A/A 

estão associados a uma alta produção dessa citocina (WILSON et al., 1997; LOUIS et al., 

1998), dessa forma isso demonstra que a maior parte dos indivíduos desse presente estudo 

apresentam um perfil genético associado à baixa produção de TNFα. 

Adicionalmente, a maior freqüência do genótipo G/G encontrada nos indivíduos 

deste estudo estão de acordo com o fato de que esse genótipo é o mais freqüente nas 

populações já estudadas da Itália (84%), Inglaterra (76%), Grécia (85%), Japão (97%) e 

Coréia (77%), enquanto o genótipo A/A é o mais raro (POLI et al., 2002; MEENAGH et al., 

2002; COSTEAS et al., 2003; NAKADA et al., 2005; PARK et al., 1997).  

Por fim, as análises do polimorfismo do gene TNFα na posição -308, deste 

presente estudo, demonstraram uma ausência de contribuição desse polimorfismo na proteção 

ou na susceptibilidade à hanseníase.   

Polimorfismos têm sido descritos para o gene TGFβ. Esses polimorfismos foram 

associados à produção de TGFβ e à várias doenças, como a fibrose pulmonar em receptores 

de transplantes pulmonar, fibrose cística, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, 

arteriosclerose, esclerose múltipla, tuberculose, osteoporose e cânceres de cólon, mama e 

ovário (AWAD et al., 1998; WOOD et al., 2000; ARKWRIGHT et al., 2000). Devido o TGFβ 

poder afetar a resposta imunológica em doenças, inclusive as causadas por micobactérias, as 

variações alélicas do gene TGFβ podem ter algum impacto sobre essas doenças. Dessa forma, 

neste presente estudo foram tipificados os SNPs do gene TGFβ no códon 10 e códon 25.  

A análise das freqüências dos alelos de TGFβ, deste estudo, evidenciou um 

predomínio do alelo T códon 10 em pacientes (57,6%) e controles externos (51,8%), sendo o 

alelo C códon 10 (50,5%) o mais predominante no grupo de controles internos. No entanto, 

como nossos resultados não atingiram significância estatística, não foram evidenciadas 
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diferenças estatísticas entre os grupos estudados, estando esses resultados em concordância 

com os demonstrados nos estudos de Niimi et al. (2002) e de Henao et al. (2006), nos quais 

foram analisados pacientes com tuberculose e controles saudáveis. 

Embora sem significância estatística, as freqüências encontradas no nosso estudo 

foram contrárias às mostradas no estudo de Amirzagar et al. (2006), no qual o alelo C códon 

10 foi o mais predominante no seu grupo de pacientes com tuberculose (68,3%), enquanto que 

o seu grupo de controles saudáveis apresentou maior predominância do alelo T códon 10 

(50,9%). Assim, somente nosso grupo de controles externos apresentou freqüências 

semelhantes ao grupo de controles saudáveis de Amirzagar et al. (2006). 

Quando dividimos nosso grupo de pacientes em paucibacilares e multibacilares, 

os alelos T códon 10 (50,0%) e C códon 10 (50,0%) foram igualmente mais freqüentes no 

grupo de paucibacilares. No entanto, o grupo de multibacilares apresentou uma maior 

freqüência do alelo T códon 10 (65,2%) e foi observada uma tendência de redução na 

freqüência do alelo C códon 10 (34,8%) quando comparado com o grupo de paucibacilares (p 

= 0,2). O alelo T códon 10 é associado à alta produção de TGFβ, enquanto o alelo C códon 10 

é associado à baixa produção de TGFβ (AWAD et al., 1998; PERREY et al., 1998; 

BATHGATE et al., 2000; HOFFMANN et al., 2001).   

A análise das freqüências dos alelos de TGFβ também mostrou maior freqüência 

do alelo G códon 25 nos pacientes, nos controles internos e externos (95,7%, 95,9%, 97,6%, 

respectivamente) e também nos pacientes paucibacilares e multibacilares (93,5% e 97,8%, 

respectivamente). Essas freqüências foram bem próximas das descritas no estudo realizado 

por Amirzagar et al. (2006) em relação ao alelo G códon 25, no qual encontraram as 

freqüências 92,5% para o grupo de pacientes com tuberculose e 93,1% para os controles 

saudáveis. Esse alelo está associado à alta produção de TGFβ, enquanto o alelo C códon 25 

está associado à baixa produção da citocina (AWAD et al., 1998; PERREY et al., 1998; 

BATHGATE et al., 2000; HOFFMANN et al., 2001).   

A associação destes alelos em genótipos demonstrou que os genótipos T/T G/G e 

T/C G/G estão associados à alta produção de TGFβ, os genótipos T/C G/C, C/C G/G e T/T 

G/C estão associados à produção intermediária de TGFβ e os genótipos C/C G/C, C/C C/C, 

T/T C/C e T/C C/C estão associados à baixa produção da citocina (AWAD et al., 1998; 

PERREY et al., 1998; BATHGATE et al., 2000; HOFFMANN et al., 2001). 

Neste estudo, o genótipo T/C G/G foi o mais freqüente tanto nos pacientes quanto 

nos controles internos e externos (50,0%, 41,0%, 54,9%, respectivamente). Estes dados 

reproduzem os resultados descritos em dois trabalhos realizados por Amirzagar et al. (2006) e 

por Amirzagar et al. (2004), nos quais o genótipo T/C G/G também foi o mais freqüente tanto 
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nos pacientes com tuberculose quanto nos controles e, assim como no nosso estudo, os 

genótipos T/T G/C e T/T C/C não foram encontrados nos indivíduos analisados 

(AMIRZAGAR et al., 2004; AMIRZAGAR et al., 2006). Adicionalmente, Hoffmann et al. 

(2002) descreveram a predominância do genótipo T/C G/G nos seus grupos de indivíduos 

negros (35,5%), asiáticos (55,0%), hispânicos (58,0%) e brancos (40,0%), sendo o genótipo 

C/C C/C completamente ausente nos indivíduos asiáticos, negros e hispânicos e o genótipo 

T/T C/C ausente nos indivíduos asiáticos, brancos e hispânicos (HOFFMANN et al., 2002).  

Na literatura foi demonstrado que o M. leprae induz dez vezes mais a produção de 

TGFβ em culturas de macrófagos de pacientes V do que em pacientes TT (GOULART et al., 

2000). Também foi revelada, por imunohistoquímica, grande quantidade de células 

macrofágicas positivas para o TGFβ no infiltrado de pacientes V e ausência no granuloma de 

pacientes TT (KISZEWSKI et al., 2003). Em adição, postula-se que a indução precoce do 

TGFβ seria essencial para estabelecer o curso da infecção hansênica na ausência de IFNγ, 

determinando a proliferação bacilar dentro do macrófago. Essa proliferação descontrolada 

promoveria o desenvolvimento do padrão de resposta Th2 que é observado na forma V, com 

inibição da resposta Th1 (NELSON et al., 1991; MODLIN et al., 1994).  

Assim, esperava-se que o grupo de paucibacilares apresentasse mais 

frequentemente os genótipos associados à baixa produção de TGFβ e que o grupo de 

pacientes multibacilares apresentasse maior freqüência dos genótipos associados à alta ou 

intermediária produção de TGFβ. No entanto, em nosso estudo não foram encontradas 

diferenças genotípicas entre os pacientes paucibacilares e multibacilares, sendo o genótipo 

T/C G/G o mais freqüente tanto nos indivíduos paucibacilares (47,8%) como naqueles 

multibacilares (52,2%).  

Desta forma, as análises das tipificações dos genótipos de TGFβ no códon 10 e 

códon 25 mostraram que a maior parte dos nossos grupos de pacientes e controles apresentou 

um perfil genético associado à alta produção de TGFβ, não havendo diferenças estatísticas 

entre esses grupos. Como até o momento, nenhum estudo do nosso conhecimento avaliou o 

polimorfismo do gene TGFβ no códon 10 e códon 25 na hanseníase, nossos dados constituem 

uma primeira observação da ausência de contribuição desse polimorfismo na proteção ou na 

susceptibilidade à hanseníase. 

Em relação à IL-10, essa é considerada uma citocina imunossupressora que na 

hanseníase parece estar envolvida na atenuação de complicações inflamatórias (MORAES et 

al., 2000) e tem sido sugerido que essa citocina desempenha um papel na indução e ou 

permanência da anergia em pacientes na forma virchowiana da doença (MISRA et al., 1995). 

Pacientes com alta produção dessa citocina apresentam menor capacidade de conter infecções 
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com patógenos intracelulares. Por conseguinte, o risco para um desfecho fatal em doença 

meningocócica é aumentado em famílias com alta produção de IL-10 (WESTENDORP et al., 

1997). Embora ambos os fatores genéticos e não genéticos contribuam para a produção de  

IL-10, estudos com gêmeos sugerem que os fatores genéticos podem representar até 75% da 

produção de IL-10 (WESTENDORP et al., 1997; VAN DISSEL et al., 1998). 

Têm sido identificados, dentro do gene IL-10, vários locais polimórficos que 

resultam nas diferenças entre indivíduos em relação à produção de IL-10. Estudos têm 

sugerido que o efeito dos SNPs na região promotora proximal (-1082A→G,-819C→T,-

592C→A) com o risco ou proteção à hanseníase é mais pronunciado do que dos SNPs na 

região promotora distal (-3575T→A ,-2849G→A, -2763C→G) (HURME et al., 1998; 

MALHOTRA et al., 2005a). Dessa forma, neste estudo foram tipificados os SNPs de IL-10 da 

região promotora proximal -1082A→G,-819C→T,-592C→A. 

A análise das freqüências dos alelos de IL-10, deste estudo, evidenciou um 

predomínio do alelo -1082A em pacientes (71,7%), controles internos (75%) e controles 

externos (77,3%). Estes resultados aproximam-se das freqüências do alelo -1082A descritas 

por Malhotra et al. (2005a) em seus grupos de pacientes hansenianos (72,7%) e controles 

saudáveis (73,5%). 

Os resultados aqui apresentados também corroboram os de vários estudos com 

pacientes com tuberculose, os quais demonstram que o alelo -1082A é o mais freqüente tanto 

nos pacientes como nos controles saudáveis (ORAL et al., 2006; AMIRZARGAR et al., 2006; 

OH et al., 2007; PRABHU et al., 2007; ATES et al., 2008), sendo ainda demonstrado, em 

outros estudos, que esse alelo é dominante na população brasileira (68%) (MORAES et al., 

2003), holandesa (52%) (MORAES et al., 2003), iraniana (56,4%) (AMIRZARGAR et al., 

2006) e indiana (74%) (PRABHU et al., 2007). Esse alelo tem sido associado com baixa 

produção de IL-10 (TURNER et al., 1997).  

Adicionalmente, nos grupos de pacientes paucibacilares e multibacilares do nosso 

estudo, foi observado um predomínio do alelo -1082A nesses dois grupos (67,4% e 76,1%, 

respectivamente). Estas freqüências aproximam-se das descritas por Malhotra et al. (2005a) 

em seus grupos de paucibacilares (71,5%) e multibacilares (73,7%).   

Em relação aos alelos do SNPs -819C→T, foi observado neste estudo o 

predomínio do alelo -819C em pacientes (61,9%), controles internos (55,2%) e controles 

externos (53,9%). Estes resultados estão de acordo com o estudo realizado por Malhotra et al. 

(2005a), em que esse alelo foi o predominante tanto nos pacientes hansenianos como nos 

controles saudáveis. Entretanto, no trabalho feito por Malhotra et al. (2005a), ao contrário do 



89 
 
nosso estudo, os controles (64,2%) apresentaram uma maior freqüência do alelo -819C do que 

os pacientes (52,9%), mesmo que estatisticamente insignificante.  

Os resultados aqui apresentados corroboram os de vários estudos com pacientes 

com tuberculose que demonstram que o alelo -819C é o mais freqüente tanto nos pacientes 

como nos controles saudáveis (ORAL et al., 2006; AMIRZARGAR et al., 2006; ATES et al., 

2008), sendo ainda demonstrado, em outros estudos, que esse alelo é dominante na população 

brasileira (67%) (MORAES et al., 2003), holandesa (77%) (MORAES et al., 2003) e iraniana 

(71,5%) (AMIRZARGAR et al., 2006). Esse alelo tem sido associado com a alta produção de 

IL-10 (TURNER et al., 1997).  

Adicionalmente, o alelo -819C foi o mais freqüente nos grupo de pacientes 

paucibacilares (65,2%) e multibacilares (58,7%) do nosso estudo. Santos et al. (2002) também 

demonstraram a predominância desse alelo em seus grupos de pacibacilares (53%) e 

multibacilares (67%), mas o grupo de multibacilares apresentou uma maior freqüência do 

alelo quando comparado aos paucibacilares, diferentemente do nosso estudo. No mais, no 

estudo realizado por Malhotra et al. (2005a) o alelo -819C e o -819T apresentaram 

freqüências iguais no grupo de multibacilares. 

Quanto aos alelos do SNPs -592C→A, foi observado, neste estudo, o predomínio 

do alelo -592C em pacientes (61,9%), controles internos (55,2%) e controles externos 

(53,9%). Esse alelo também foi predominante tanto nos pacientes hansenianos como nos 

controles saudáveis no trabalho realizado por Malhotra et al. (2005a), entretanto, 

diferentemente do nosso estudo, os pacientes (53,2%) apresentaram uma menor freqüência do 

alelo -592C do que os controles (64,3%), mesmo que estatisticamente insignificante.  

Os resultados deste presente estudo estão de acordo com os de outros estudos 

realizados com pacientes com tuberculose, os quais demonstram que o alelo -592C é o mais 

freqüente tanto nos pacientes como nos controles saudáveis (ORAL et al., 2006; 

AMIRZARGAR et al., 2006), sendo ainda demonstrado, em outros estudos, que esse alelo é 

dominante na população iraniana (71,5%) (AMIRZARGAR et al., 2006), da Irlanda do Norte 

(81,7%), do Sul Africano (66,3%), Omã na Arábia (75,3%) e no México (59%) (MEENAGH 

et al., 2002). Somente na população de Singapura na China é que o alelo -592C está em 

menor freqüência (32,7%) (MEENAGH et al., 2002). 

Em se tratando dos grupos de pacientes paucibacilares e multibacilares deste 

estudo, o alelo -592C foi o mais predominante (65,2% e 58,7%, respectivamente). Estes 

resultados diferem do estudo de Malhotra et al. (2005a), pois esses autores demonstraram que 

os pacientes paucibacilares apresentaram maior freqüência do alelo -592C (55,7%), enquanto 

os multibacilares apresentaram maior freqüência do alelo -592A (50,7%).  Como o alelo         
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-592C tem sido associado com alta produção de IL-10, esperava-se que ele fosse mais 

predominante nos pacientes multibacilares do que nos paucibacilares (TURNER et al., 1997), 

o que contradiz os resultados de Malhotra et al. (2005a). 

A associação destes alelos descritos anteriormente em genótipos foi analisada por 

Turner et al. (1997), e assim foi demonstrado que o genótipo GCC/GCC está associado à alta 

produção de IL-10, os genótipos GCC/ACC e GCC/ATA estão associados à produção 

intermediária de IL-10 e os genótipos ACC/ACC, ACC/ATA e ATA/ATA estão associados à 

baixa produção da citocina (TURNER et al., 1997).  

Neste estudo, o genótipo ACC/ATA foi o mais freqüente no grupo de controles 

internos e externos (30,2% e 31,1%, respectivamente), enquanto no grupo de pacientes foi 

observada uma tendência de redução desse genótipo (21,7%), sendo o genótipo GCC/ATA o 

mais freqüente nesse grupo (32,6%). Isso poderia ser positivo para os controles internos e 

externos, visto que o genótipo ACC/ATA está associado à baixa produção da citocina e que 

indivíduos com alta produção dessa citocina apresentam menor capacidade de conter 

infecções por patógenos intracelulares, apesar de essas análises não tiveram significância 

estatística (WESTENDORP et al., 1997).  

Estes resultados corroboram os descritos por Ates et al. (2008), em que no seu 

grupo de pacientes com tuberculose houve predomínio do genótipo GCC/ATA (28%) e no seu 

grupo de controles saudáveis houve predomínio do genótipo ACC/ATA (26%). No entanto, 

nossos resultados não estão de acordo com os descritos por Malhotra et al. (2005a), pois esses 

autores demonstraram que o genótipo GCC/ATA foi o mais freqüente tanto no grupo de 

controles (26,3%) quanto no de pacientes (30,1%).  

Adicionalmente, a tendência de redução do genótipo ACC/ATA nos nossos 

pacientes foi também descrita em dois estudos feitos com pacientes com tuberculose (ORAL 

et al., 2006; ATES et al., 2008), em um deles (ATES et al., 2008) essa tendência foi 

estatisticamente significante (p = 0,02).  

Alguns estudos demonstraram que pacientes V e DV apresentaram altos níveis de 

IL-10 quando comparados com pacientes TT e DT (MODLIN, 1994; ANTAS et al., 2004; 

FULYA et al., 2006), dessa forma esperava-se que o grupo de pacientes multibacilares 

apresentasse predominantemente os genótipos GCC/GCC, GCC/ACC e GCC/ATA e o grupo 

de paucibacilares apresentasse mais frequentemente os genótipos ACC/ACC, ACC/ATA e 

ATA/ATA. No entanto, os grupos de pacientes paucibacilares e multibacilares deste estudo 

não apresentaram diferenças genotípicas, sendo o genótipo GCC/ATA o mais freqüente tanto 

nos pacientes paucibacilares quanto nos multibacilares (39,1% e 26,1%, respectivamente), 
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aproximando-se assim, da freqüência descrita por Malhotra et al. (2005a) em seu grupo de 

paucibacilares (31,0%) e multibacilares (29,3%).  

Desta forma, as análises das tipificações dos genótipos de IL-10 -1082A→G,        

-819C→T, -592C→A mostraram que a maior parte do nosso grupo de pacientes apresentou 

um perfil genético associado à produção intermediária de IL-10, enquanto a maior parte dos 

nossos controles saudáveis apresentou um perfil genético associado à baixa produção de IL-

10, apesar de não haver diferenças estatísticas entre esses grupos.  

Adicionalmente, as freqüências dos genótipos de IL-10 -1082/-819/-592 variam 

muito entre populações, sendo descrito na literatura que o genótipo GCC é o mais freqüente 

na população da Irlanda do Norte (57,5%) e do Sul Africano (38,1%), já o genótipo ACC é o 

mais freqüente na população de Omã na Arábia (40,5%), e o genótipo ATA é o mais 

freqüente na população de Singapura na China (67,3%) e no México (41,0%) (MEENAGH et 

al., 2002).   

Por fim, as análises dos polimorfismos do gene IL-10 nas posições -1082, -819,    

-592, deste presente estudo, demonstraram uma ausência de contribuição desses 

polimorfismos na proteção ou na susceptibilidade à hanseníase.   

Indivíduos com certas variações no gene IFNγ ou no seu receptor têm mostrado 

maior propensão à infecções micobacterianas. Estudos têm relatado uma associação 

significativa do polimorfismo +874 A→T no gene IFNγ com o desenvolvimento da 

tuberculose (LÓPEZ-MADERUELO et al., 2003, LIO et al., 2002, ROSSOUW et al., 2003, 

TSO et al., 2005, ETOKEBE et al., 2006). Os autores sugeriram que o papel funcional deste 

SNP poderia ser atribuído à sua localização dentro de um local de ligação do promotor do 

IFNγ ao fator de transcrição NFkB, o qual induz à expressão do gene e pode influenciar os 

níveis de produção dessa citocina (LÓPEZ-MADERUELO et al., 2003, LIO et al., 2002, 

ROSSOUW et al., 2003, TSO et al., 2005, ETOKEBE et al., 2006). Dessa forma, neste 

presente estudo, foi tipificado o SNP do gene IFNγ no intron 1 +874 A→T. 

A análise das freqüências dos alelos de IFNγ, deste estudo, não evidenciou 

diferenças estatísticas entre os grupos estudados, mostrando um predomínio do alelo +874A 

em pacientes (67,4%), controles internos (67,1%) e controles externos (75,9%). Quando 

dividimos o grupo de paciente, o alelo IFNγ +874A também foi o mais freqüente tanto nos 

pacientes paucibacilares (69,6%) quanto nos multibacilares (65,2%).  Estes resultados estão 

em concordância com os resultados de Fitness et al. (2004) que também encontraram maior 

freqüência do alelo A em seus grupos de pacientes hasenianos (81%) e controles (79,5%), 

porém essas freqüências foram maiores do que as do nosso estudo, mostrando uma grande 

redução do alelo T na população de Malawi.  
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Outros estudos realizados com pacientes com tuberculose descreveram 

freqüências próximas das nossas, como no estudo realizado por Vidyarani et al. (2006) que 

descreveram as freqüências 68,0% e 64,0% nos seus pacientes e controles, respectivamente, e 

no estudo realizado por Selvaraj et al. (2008) que descreveram as freqüências 65,0% e 65,7% 

nos seus pacientes e controles, respectivamente, e assim como em nosso estudo, não 

demonstraram nenhuma associação dos alelos +874 A/T com a doença micobacteriana. No 

entanto, um estudo no Brasil com pacientes com tuberculose demonstrou uma significante 

associação entre a presença do alelo +874A com a ocorrência da tuberculose ativa e descreveu 

também que a freqüência desse alelo na população brasileira é de 61% (AMIM et al., 2007).  

O alelo +874A está associado a uma baixa produção de IFNγ, enquanto o alelo 

+874T está associado a uma alta produção desta citocina, sendo isso demonstrado no estudo 

de López-maderuelo et al. (2003), no qual descreveu que as células portadoras do genótipo 

A/A produziram menos IFNγ do que aquelas com os genótipos T/T e T/A. Dado o importante 

papel do IFNγ na defesa do hospedeiro contra micobactérias, esses autores sugeriram que a 

homozigose +874 A/A pode ser um importante marcador genético de risco para o 

desenvolvimento da tuberculose ativa, enquanto o genótipo T/T poderia ser associado a uma 

proteção contra a tuberculose (LÓPEZ-MADERUELO et al., 2003). 

Neste estudo, a análise das tipificações dos genótipos de IFNγ demonstrou que o 

genótipo A/A foi o mais freqüente tanto no grupo de pacientes (47,8%) como no grupo de 

controles externos (55,7%), já no grupo de controles internos, o genótipo A/A (44,4%) 

apresentou uma freqüência semelhante ao genótipo T/A (45,4%). Isso poderia ser positivo 

para os controles internos, visto que eles são contactantes dos pacientes e que o genótipo T/A 

pode estar associado à proteção contra doença micobacteriana (LÓPEZ-MADERUELO et al., 

2003), apesar de essas análises não tiveram terem tido significância estatística. A proteção do 

genótipo T/T foi atualmente descrita por Sallakci et al. (2007) que demonstraram que o 

genótipo T/T diminuiu em 30% o risco de desenvolvimento da tuberculose pulmonar, sendo a 

sua apresentação heterozigótica também protetora. 

Assim como nos estudos de Fitness et al. (2004) e de Vidyarani et al. (2006), 

nossos resultados não mostraram diferenças estatísticas entre o grupo de pacientes e o grupo 

de controles, porém as freqüências descritas por Fitness et al. (2004) do genótipo A/A no 

grupo de pacientes hansenianos (67%) e controles saudáveis (66%) foram maiores do que as 

nossas, enquanto as freqüências descritas por Vidyarani et al. (2006) no grupo de pacientes 

com tuberculose (61%) e controles saudáveis (55%) foram mais próximas às nossas. No 

entanto, no nosso estudo foi observada uma tendência de redução na freqüência do genótipo 

T/T no grupo de controles externos quando comparado ao grupo de pacientes (3,8% e 13,0%, 
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p = 0,1). Mesmo sem significância estatística, o nosso trabalho é o primeiro a demonstrar essa 

tendência na hanseníase.  

Os níveis de INFγ estão mais altos no soro e sobrenadantes de culturas de PBMCs 

de pacientes TT do que de pacientes V (LIMA et al., 2000), dessa forma esperava-se que o 

grupo de paucibacilares apresentasse mais frequentemente os genótipos T/T ou T/A e o grupo 

de pacientes multibacilares apresentasse maior freqüência do genótipo A/A. No entanto, em 

nosso estudo o genótipo mais freqüente nos indivíduos paucibacilares foi o A/A (52,2%), 

enquanto nos indivíduos multibacilares, os genótipos A/A (43,5%) e o T/A (43,5%) foram 

igualmente mais freqüentes, assim não foram encontradas diferenças significantes entre 

paucibacilares e multibacilares. 

Dessa forma, as análises das tipificações dos genótipos de INFγ +874 A→T 

mostraram que a maior parte dos nossos grupos de pacientes e controles apresentou um perfil 

genético associado à baixa produção de INFγ, não havendo diferenças estatísticas entre esses 

grupos.   

Adicionalmente, as freqüências dos genótipos de INFγ +874 A→T variam entre 

populações, sendo descrito na literatura a predominância do genótipo A/A nas populações da 

China (45,7%) (TSO et al., 2005) e do Sul da África (47,0%) (ROSSOUW et al., 2003) e a 

predominância do genótipo T/A nas populações da Sicília na Itália (48,4%) (LIO et al., 2002), 

da Espanha (50%) (LÓPEZ-MADERUELO et al., 2003), da Croácia (54,3%) (ETOKEBE et 

al., 2006) e da Turquia (50%) (SALLAKCI et al., 2007). Amim et al. (2007) descreveram as 

freqüências dos genótipos de INFγ +874A→T na população brasileira, sendo o genótipo A/A 

o mais predominante (45,0%), vindo em seguida o genótipo T/A (32,0%), e por último o 

genótipo T/T (23,0%). Assim, em nosso estudo, as freqüências dos genótipos A/A e T/A estão 

próximas às descritas por Amim et al. (2007). No entanto, as nossas freqüências do genótipo 

T/T foram mais reduzidas nos grupos de pacientes e controles internos e externos (13,1%, 

10,2% e 3,8%) do que a descrita por Amim et al. (2007), sendo próximas somente da 

freqüência do genótipo T/T (11%) descrita em um estudo realizado por Rossouw et al. (2003) 

na população africana.  

Até o momento, poucos estudos avaliaram o polimorfismo do gene INFγ na 

posição +874 na hanseníase, assim, nossos dados constituem uma valiosa observação da 

ausência de contribuição desse polimorfismo na proteção ou na susceptibilidade à hanseníase. 

Quanto a IL-6, a substituição do alelo G para o A na posição -174 na região 

promotora do seu gene faz parte de um complexo haplótipo (-579G, -572G, -373A, -174G), o 

qual aumenta a transcrição “in vitro” de   IL-6. Estes dados sugerem que os polimorfismos na 

região promotora de IL-6 influenciam a transcrição da citocina através de complexas 
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interações (TERRY et al., 2000). Dessa forma, neste presente estudo foram tipificados os 

SNPs de IL-6 da região promotora -174G→C. 

A análise das freqüências dos alelos de IL-6, deste estudo, evidenciou um 

predomínio do alelo -174G em pacientes (83,7%), controles internos (84,5%) e controles 

externos (80,2%). Estes resultados aproximam-se das freqüências do alelo -174G descritas por 

Selvaraj et al. (2008) em seus grupos de pacientes com tuberculose (87,2%) e controles 

saudáveis (84,4%) e também corroboram o estudo conduzido por Amirzargar et al. (2006), no 

qual esse alelo também foi o mais freqüente nos pacientes com tuberculose (73,7%) e 

controles saudáveis (61,8%). Dessa forma, não foram observadas diferenças nas freqüências 

dos alelos -174G e -174C entre pacientes e controles do nosso estudo, estando em 

concordância também com o estudo de Henao et al. (2006) que analisou pacientes com 

tuberculose. 

Quando dividimos o grupo de paciente, o alelo IL-6 –174G foi o mais freqüente 

tanto nos pacientes paucibacilares quanto nos multibacilares, no entanto a freqüência desse 

alelo foi mais alta nos pacientes paucibacilares (89,1%) do que nos multibacilares (78,3%), 

porém sem significância estatística. Esse alelo está associado a uma alta produção de IL-6, 

enquanto o alelo -174C está associado a uma baixa produção dessa citocina. Dessa forma, a 

homozigose ou a heterozigose do alelo -174G está associada à alta produção de IL-6, 

enquanto a homozigose do alelo -174C está associado a uma baixa produção (FISHMAN et 

al., 1998).  

Neste estudo, a análise das tipificações dos genótipos de IL-6 não evidenciou 

diferenças entre pacientes e controles internos e externos, sendo o genótipo G/G o mais 

freqüente nos três grupos (71,7%, 74,5% e 64,2%, respectivamente), vindo em seguida o 

genótipo heterozigótico G/C (23,9%, 20,0% e 32,1% respectivamente), enquanto o genótipo 

C/C foi o menos freqüente (4,4%, 5,5% e 3,7%, respectivamente). Estes resultados estão em 

concordância com o estudo de Selvaraj et al. (2008), no qual o genótipo G/G também foi o 

mais freqüente nos pacientes com tuberculose (76,2%) e controles saudáveis (70,5%). 

Entretanto, no estudo de Amirzargar et al. (2006) o genótipo G/G foi o mais predominante nos 

pacientes com tuberculose, enquanto o genótipo G/C foi o mais freqüente nos controles 

saudáveis (57,5% e 59,7%, respectivamente, p = 0,002). Adicionalmente, em um outro estudo 

feito por Amirzargar et al. (2004) o genótipo G/G também foi o mais predominante nos 

pacientes com tuberculose (57,5%), enquanto o genótipo G/C (50,0%) foi o mais freqüente 

nos controles saudáveis.  

Alguns estudos demonstraram que os níveis de IL-6 estão mais altos no soro e 

sobrenadantes de culturas de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de 
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pacientes V do que de pacientes TT (OCHOA et al., 1996; BELGAUMKAR et al., 2007), 

dessa forma esperava-se que o grupo de pacientes multibacilares apresentasse 

predominantemente os genótipos G/G ou G/C e o grupo de paucibacilares apresentasse mais 

frequentemente o genótipo C/C. No entanto, os grupos de pacientes paucibacilares e 

multibacilares do nosso estudo não apresentaram diferenças genotípicas, sendo o genótipo 

G/G o mais freqüente tanto nos pacientes paucibacilares quanto nos multibacilares (82,6% e 

60,9%, respectivamente). Contudo, foi observada uma tendência de redução na freqüência do 

genótipo G/C no grupo de paucibacilares quando comparado com o grupo de multibacilares 

(13,0% e 34,8%, p = 0,2), sem significância estatística. 

Desta forma, as análises das tipificações dos genótipos de IL-6 -174G→C 

mostraram que a maior parte dos nossos grupos de pacientes e controles apresentou um perfil 

genético associado à alta produção de IL-6, não havendo diferenças estatísticas entre esses 

grupos.  

Adicionalmente, as freqüências dos genótipos de IL-6 -174G→C variam entre 

populações, sendo descrito por Meenagh et al. (2002) que o genótipo G/G, o predominante 

nos indivíduos do nosso estudo, é o mais freqüente na população do Sul Africano (98,8%), em 

Omã na Arábia (76,2%) e no México (90,0%), enquanto o genótipo G/C é o mais freqüente na 

população da Irlanda do Norte (48,0%), sendo os genótipos G/C e C/C completamente 

ausentes na população de Singapura na China. Em um outro estudo Hoffmann et al. (2002) 

descreveram a predominância do genótipo G/G nos seus grupos de indivíduos negros 

(80,0%), asiáticos (93%) e hispânicos (73%), enquanto o genótipo G/C foi o mais freqüente 

nos indivíduos brancos, sendo o genótipo C/C completamente ausente nos indivíduos 

asiáticos. 

Até o momento, nenhum estudo do nosso conhecimento avaliou o polimorfismo 

do gene IL-6 na posição -174 na hanseníase. Nossos dados constituem uma primeira 

observação da ausência de contribuição desse polimorfismo na proteção ou na 

susceptibilidade à hanseníase. 

A ocorrência da hanseníase é mais rara em crianças e mais comum em adultos 

jovens. Isso poderia ser devido ao longo período de incubação do M. leprae no hospedeiro 

que pode variar de dois a sete anos, ou até mesmo devido ao menor tempo de exposição à 

fatores de risco de crianças pelo seu menor tempo de vida. Apesar de a hanseníase poder 

atingir pessoas de todas as idades, observa-se que indivíduos, menores que 15 anos, adoecem 

mais quando há uma maior endemicidade da doença (BRITTON et al., 2004).  

Em um estudo realizado por Campos et al. (2005) no município de Sobral, o 

mesmo do nosso trabalho, verificou-se a existência de casos de hanseníase em todas as faixas 
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etárias. No entanto, estes autores observaram que em 2003, o maior coeficiente de detecção de 

casos foi observado na faixa etária maior que 60 anos com 55,6 casos/10.000 habitantes e em 

menores de 15 anos, este coeficiente foi de 2,9 casos/10.000 habitantes. Uma das possíveis 

explicações para esse achado, segundo os autores, seria que este padrão não é ditado pelo 

envelhecimento da população de casos novos, mas sim pela permanente contribuição de uma 

geração específica. Somente com a saída dessa geração do processo, pelo envelhecimento e 

morte, é que o padrão endêmico iria novamente se moldar ao padrão mais característico, em 

que o grupo mais atingido seria o de adultos jovens (CAMPOS et al., 2005). 

Neste presente estudo, foi avaliado se havia alguma diferença nos SNPs de TNFα 

-308, TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e IL-6 -174 entre os 

pacientes com hanseníase de acordo com a idade que fosse associada ao desenvolvimento 

precoce ou tardio da doença. Também comparamos as freqüências genotípicas de pacientes, 

controles internos e externos para analisar a distribuição dos genótipos na população estudada 

de acordo com a idade. Em adição, polimorfismos de genes de citocinas já foram associados 

com predisposição ao desenvolvimento precoce da artrite reumatóide (FISHMAN et al., 

1998). 

Assim, os grupos estudados foram subdivididos em indivíduos com 15 à 21 anos e 

21 anos ou mais. Na definição desta faixa etária houve um caráter arbitrário, mas a faixa 

etária de 15 à 21 anos representa os nossos pacientes estudados que desenvolveram a doença 

mais precocemente, desde que selecionamos apenas pacientes acima de 15 anos. 

Dessa forma, as análises das tipificações dos genótipos de TNFα -308, TGFβ 

códon 10 e códon 25, IFNγ +874 e IL-6 -174 não evidenciaram diferenças significantes entre 

os indivíduos com 15 à 21 anos e com 21 anos ou mais dos três grupos estudados.  

No entanto, no gene IL-10 -1082, -819, -592 foi observado um considerável 

aumento do genótipo GCC/GCC nos pacientes com 15 à 21 anos, enquanto que os demais 

indivíduos estudados tanto de 15 à 21 anos como de 21 anos ou mais apresentaram 

freqüências bastante reduzidas desse genótipo (p = 0,02). Dessa forma, os indivíduos com o 

genótipo GCC/GCC apresentaram uma tendência a desenvolver a doença mais precocemente. 

Esse genótipo é associado a uma alta produção de IL-10, uma citocina supressora da resposta 

imune celular contra micobactérias (TURNER et al., 1997; OPAL e DEPALO, 2000; 

CHICHE et al., 2001). 

A hanseníase pode afetar pessoas de ambos os sexos, mas no geral os maiores 

coeficientes de detecção de casos são no sexo masculino, devido aos homens serem mais 

expostos aos fatores de risco do que as mulheres, sendo ainda mais freqüente nas mulheres a 

ocorrência da forma paucibacilar da hanseníase do que a forma multibacilar (SANTOS et al., 
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2002; BRITTON et al., 2004). No entanto, no estudo realizado por Campos et al. (2005) no 

município de Sobral, foi registrado um aumento importante do coeficiente de detecção de 

casos de hanseníase no sexo feminino em torno de 10% no ano de 2003 em comparação ao 

sexo masculino. Os autores sugerem que esse achado pode ser devido à maior freqüência das 

mulheres nas unidades básicas de saúde dentro de programas específicos de saúde da mulher 

e/ou da criança (em virtude de seus filhos) ou ainda devido à inadequação diagnóstica. 

Assim, neste presente estudo, foi avaliado se havia alguma diferença nos SNPs de 

TNFα -308, TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e IL-6 -174 

entre os pacientes com hanseníase  e em controles internos e externos de acordo com o sexo 

feminino e masculino que fosse associada á uma contribuição genética de um sexo específico 

para a doença. 

Dessa forma, nas análises das tipificações dos genótipos de TNFα -308, TGFβ 

códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e IL-6 -174, deste estudo, foram 

observadas apenas algumas tendências de redução ou de aumento de genótipos entre o sexo 

masculino e feminino nos pacientes e controles internos e externos, não sendo evidenciadas 

diferenças genotípicas significantes entre o sexo masculino e feminino desses grupos. 

A vacina BCG originalmente designada para proteger contra a tuberculose, tem 

mostrado em vários estudos eficiência também contra a hanseníase, enquanto a adição do M. 

leprae morto à BCG não parece fornecer o efeito protetor comparado à BCG sozinha (FINE, 

1996; CONVIT et al., 1992; CUNHA et al., 2004; ZODPEY et al., 2005; RODRIGUES et al., 

2007).  

Acredita-se que a resposta imune celular mediada por citocinas esteja envolvida 

nos mecanismos de proteção da BCG. Em um estudo realizado por Lima et al. (2000) foi 

demonstrado que 15 dias após a vacinação com BCG, de indivíduos que mantém contato com 

pacientes com hanseníase, houve um aumento na liberação de IL-10 concomitante com uma 

diminuição nos níveis de TNFα e aumento da produção de IFNγ. Este equilíbrio entre 

citocinas pró- e anti-inflamatórias é crucial para o surgimento de uma resposta protetora e não 

patológica depois da vacinação com BCG (LIMA et al., 2000).  

A indução da produção de INFγ tem sido descrita como o maior efeito da BCG 

tanto em modelos experimentais como em seres humanos e tem sido associada com o seu 

efeito protetor por desempenhar um papel crítico na geração de resposta de células T 

antígeno-específica (KAWAMURA et al., 1992; RAVN et al., 1997; YANG et al., 1997).  

Adicionalmente, Dheenadhayalan et al. (2001) demonstraram uma associação do 

padrão de citocinas Th1 e Th2 com a presença e ausência de cicatriz de BCG. Estes autores 

descreveram que a maioria dos pacientes e controles com presença de cicatriz de BCG não 
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expressaram IL-10 e IL-4, enquanto aqueles com ausência de cicatriz expressaram estas 

citocinas Th2.  

Neste presente estudo, foi avaliado se havia alguma diferença nos SNPs de TNFα 

-308, TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e IL-6 -174 entre os 

pacientes hansenianos com presença de cicatriz e controles internos e externos também com 

presença de cicatriz que fosse associada à uma interferência na eficácia da vacina. Ou seja, foi 

analisado se os genótipos dos nossos indivíduos estudados interferem no perfil de proteção da 

vacina. Também foram comparadas as freqüências genotípicas de pacientes, controles 

internos e externos com ausência de cicatriz para analisar a distribuição dos genótipos na 

população estudada.  

Os indivíduos com presença de cicatriz representam uma população do nosso 

estudo que com certeza foram vacinados. Já a ausência de cicatriz não representa que não 

houve vacinação, pois há indivíduos que são vacinados, mas não apresentam resposta imune 

celular contra BCG (DHEENADHAYALAN et al. 2001).  

Desta forma, as análises das tipificações dos genótipos de TNFα -308, IL-10 -

1082, -819, -592 e IL-6 -174 não evidenciaram diferenças significantes entre os indivíduos 

com presença ou com ausência de cicatriz nos três grupos estudados.  

No entanto, no gene TGFβ códon 10 e códon 25 houve um considerável aumento 

do genótipo T/T G/G nos pacientes com presença de cicatriz, enquanto os demais indivíduos 

estudados tanto com presença como com ausência de cicatriz apresentaram freqüências 

bastante reduzidas desse genótipo (p = 0,04). Dessa forma, encontramos uma associação do 

genótipo T/T G/G com uma predisposição à doença em indivíduos vacinados, podendo ser 

que indivíduos com esse genótipo não sejam beneficiados com a vacina. Esse genótipo é 

associado a uma alta produção de TGFβ, uma citocina supressora da resposta imune celular 

contra micobactérias (AWAD et al., 1998; PERREY et al., 1998; BATHGATE et al., 2000; 

HOFFMANN et al., 2001). 

No gene IFNγ +874 houve um considerável aumento do genótipo T/T nos 

pacientes com presença de cicatriz (21,4%) quando comparados com os indivíduos com 

cicatriz do grupo de controles internos e externos (10,1% e 3,6%, respectivamente; p = 0,05). 

Dessa forma, encontramos uma associação do genótipo T/T com uma predisposição à doença 

em indivíduos vacinados, podendo ser que indivíduos com esse genótipo não sejam 

beneficiados com a vacina. Estes achados são aparentemente contraditórios, visto que esse 

genótipo é associado a uma alta produção de IFNγ; a principal citocina associada ao efeito 

protetor da BCG por desempenhar um papel crítico na geração de resposta de células T 
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antígeno-específica (KAWAMURA et al., 1992; RAVN et al., 1997; YANG et al., 1997; 

LÓPEZ-MADERUELO et al., 2003).  

O antígeno PGL-I está associado à supressão da atividade macrofágica, por 

permitir que o M. leprae, na medida em que produz esses antígenos, apresente mecanismo de 

escape à oxidação intramacrofágica. O PGL-I também deprime a produção de TNFα em 

culturas de macrófagos de indivíduos normais após a estimulação pelo mitógeno LPS, 

evidenciando assim, a importância desse antígeno na supressão da imunidade celular. 

(VACHULA et al., 1989; BARKER, 2006).  

O PGL-I leva à formação de anticorpos das classes IgG e IgM, sendo os títulos de 

IgM correlacionados com as formas clínicas e a atividade da doença. Estudo realizado na 

Venezuela, utilizando sorologia em indivíduos que tinham contato com hansenianos, 

demonstrou maior incidência de casos entre os soropositivos e também um maior risco de 

adoecimento entre os contatos soropositivos em relação aos soronegativos (CHANTEAU et 

al., 1988).  

Níveis aumentados do anti-PGL-I são encontrados em pacientes virchowianos e 

estão relacionados com a resposta Th2, enquanto nos paciente tuberculóides não há resposta 

destes anticorpos (LIMA et al., 2000; BARKER, 2006). 

Assim, neste presente estudo, foi averiguado se havia alguma relação entre os 

polimorfismos de TNFα -308, TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ 

+874 e IL-6 -174 que interferem na produção de tais citocinas e a positividade ou 

negatividade para o anti-PGL-I. 

Dessa forma, nas análises das tipificações genotípicas de TNFα -308, TGFβ 

códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592 e IFNγ +874, deste estudo, foram observadas 

algumas tendências de redução ou de aumento de genótipos entre os indivíduos positivos e os 

negativos para o anti-PGL-I nos grupos de pacientes e controles externos, não sendo 

evidenciada diferenças significantes entre os indivíduos desses grupos.    

Entretanto, nos SNPs do gene IL-6 -174 do grupo de controles internos foi 

observado um considerável aumento do genótipo C/C e diminuição do genótipo G/C nos 

indivíduos positivos para o anti-PGL-I em relação aos indivíduos negativos (p =0,02). A IL-6 

é uma citocina com propriedades pró e anti-inflamatórias produzida por células B, células T e 

monócitos. Embora a IL-6 seja um potente indutor de proteínas da fase aguda pelos 

hepatócitos, contribuindo para os efeitos sistêmicos da inflamação, IL-6 também diminui a 

síntese de IL-1 e TNFα, enquanto apresenta pouco efeito sobre a síntese de citocinas anti-

inflamatórias como IL-10 e TGFβ e estimula a produção de IFNγ (OPAL E DEPALO, 2000). 

No entanto, nossos resultados são aparentemente contraditórios, pois IL-6 também estimula o 
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crescimento de linfócitos B que se diferenciam em produtores de anticorpos (SAUNDERS et 

al., 2000) e observamos na maior parte dos nossos controles internos positivos para o anti-

PGL-I um aumento do genótipo C/C associado a uma baixa produção dessa citocina 

(SAUNDERS et al., 2000; FISHMAN et al., 1998).  Dessa forma, no grupo de controles 

internos foi observada uma associação entre um considerável aumento do genótipo C/C e a 

positividade para o anti-PGL-I.  

Até o momento, nenhum estudo do nosso conhecimento avaliando os 

polimorfismos no TNFα -308 G→A; IFNγ +874 T→A; TGFβ códon 10 e códon 25; IL-6       

-174 G→C e IL-10 -1082 A→T, -819 C→T, -592 A→C, utilizou um grupo de controles 

internos nas comparações. Esse grupo é importante por ser composto de indivíduos que 

representam o principal grupo de risco para o desenvolvimento da hanseníase. No momento 

da inclusão desses indivíduos neste estudo, nenhum deles apresentou diagnóstico para 

hanseníase, sendo portanto indivíduos expostos ao M. leprae que não desenvolveram a 

doença. Dessa forma, uma diferença no perfil genético desse grupo comparado aos grupos de 

pacientes e controles externos, poderia estar associada à uma proteção genética. Assim, nosso 

estudo é pioneiro ao demonstrar que não houve diferenças genotípicas significantes entre o 

grupo de controles internos e os grupos de pacientes e controles externos.  

O número restrito de amostras estudadas pode ter contribuído para a falta de 

significância estatística das nossas análises e nos limitou a não analisar a relação dos 

polimorfismos aqui estudados com os casos de hanseníase estratificados nas formas clínicas 

indeterminada, tuberculóide, virchowiana, dimorfo-tuberculóde, dimorfo-virchowiana e 

neural pura.   

Atualmente, está relativamente bem estabelecido o papel das citocinas e de seus 

receptores na patogenia da hanseníase, enquanto o papel dos polimorfismos dos genes das 

citocinas ainda permanece controverso, não estando totalmente esclarecido de que forma 

esses polimorfismos influenciam a expressão dessas citocinas em condições “in vivo”. 

Estudos futuros, analisando a produção de citocinas e correlacionando aos 

polimorfismos de seus genes, poderiam contribuir para o esclarecimento de como esses 

polimorfismos influenciam a produção das citocinas na hanseníase. 

Adicionalmente, a complexa relação entre SNPs no genoma humano e a 

associação com doenças indicam a necessidade da construção de genótipos que poderão 

fornecer mais informações do que um único SNP. 
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CONCLUSÃO 

 

1. Não foram observadas associações significantes entre os polimorfismos dos genes das 

citocinas TNFα -308, TGFβ códon 10 e códon 25, IL-10 -1082, -819, -592, IFNγ +874 e 

IL-6 -174 e a susceptibilidade à hanseníase, as formas multibacilar e paucibacilar e os 

sexos feminino e masculino.  

2. Em relação ao gene IL-10 -1082, -819, -592, os indivíduos com o genótipo GCC/GCC 

apresentaram uma tendência a desenvolver a hanseníase mais precocemente.  

3. Em relação aos SNPs do gene IFNγ +874, encontramos uma associação do genótipo T/T 

com uma predisposição à doença em indivíduos vacinados, podendo ser que indivíduos 

com esse genótipo não sejam beneficiados com a vacina. 

4. Em relação aos SNPs  do gene TGFβ códon 10 e códon 25, encontramos uma associação 

do genótipo T/T G/G com uma predisposição à doença em indivíduos vacinados, podendo 

ser que indivíduos com esse genótipo não sejam beneficiados com a vacina. 

5. Em relação aos SNPs do gene IL-6 -174 do grupo de controles internos foi observada uma 

associação entre um considerável aumento do genótipo C/C e a positividade para o anti-

PGL-I .   
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ANEXOS 
 
 



 

 

Universidade Federal do Ceará
Departamento de Saúde Comunitária

Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico  CNPq 

 
Secretaria de Estado da Saúde do Ceará / SESA 

 

Prefeitura de Sobral
Secretaria Municipal de Saúde

EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO CEARÁ: 
APROFUNDAMENTO DOS ESTUDOS IMUNO

Recusa 

Dados sócio-demográficos 

Família (1 a 999) Indivíduo
   

Tipo de participante 

 
 
Entrevistador: ____________________________              

Nome/iniciais: ____________________________

Local da Entrevista: ______________________

Supervisor: Assinatura: _______________________                              Data: __/__/__

Universidade Federal do Ceará 
Departamento de Saúde Comunitária 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

Secretaria de Estado da Saúde do Ceará / SESA 

Prefeitura de Sobral 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO CEARÁ: 

APROFUNDAMENTO DOS ESTUDOS IMUNO-EPIDEMIOLÓGICOS
 (ANEXO I) 

 

Estudou até que série ____ série
Poderia dizer o motivo da recusa? ____________________________________

 
 

Indivíduo (1 a 99) No. do questionário
  

 
 

Caso Índice
Caso Secundário
Controle interno
Controle externo

Especificar _____________ 

Entrevistador: ____________________________                              Data da entrevista:

Nome/iniciais: ____________________________ 

Local da Entrevista: ______________________ 

Supervisor: Assinatura: _______________________                              Data: __/__/__
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Desenvolvimento Científico 

Secretaria de Estado da Saúde do Ceará / SESA – CE 

EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE NO CEARÁ: 
EPIDEMIOLÓGICOS 

Caso (   ) 
Controle Interno (   ) 

 
Idade___ anos 

Estado Civil________ 
Estudou até que série ____ série 

Poderia dizer o motivo da recusa? ____________________________________ 
Parar o questionário aqui 

No. do questionário 
 

Caso Índice 
Caso Secundário 
Controle interno 
Controle externo 

Outro 
Especificar _____________  

1 
2 
3 
4 
5 

TIPO___ 
 
 
TIPOUT____ 

Data da entrevista: __/__/__ 

Supervisor: Assinatura: _______________________                              Data: __/__/__ 
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1. Caracterização Sócio-econômico-demográfica 

101. Você conhece ou conheceu alguém 
que tem hanseníase? 

Sim 
Não (pule para a 108) 

Não sei 

1 
2 
-3 

CONAHAN__
_ 

102. Se sim, quantas pessoas?  
_______ pessoas 

 QTPESHAN_
_ 

103. Se sim, quem era? 

Parente (com quem convive freqüentemente) 
Parente (com quem tem pouca convivência) 

Vizinho 
Amigo 

Conhecido 
Colega de trabalho 

Outro_____________________ 
                                        (Especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

QUEMHAN__
_ 
 

QUEMESP__
_ 

104.
Essa pessoa vivia ou ainda vive 

com você na mesma casa? 

Sim 
Não 

Não respondeu 

1 
2 
-9 

COMVIVE___ 

105.
Quanto tempo você viveu com 

alguém que tinha hanseníase? 

 
________ anos 

 
QUVIVHAN_
_ 

106.
Com quantas pessoas com 

hanseníase você vive ou viveu? 

 
______ pessoas 

 
QUANPES__
_ 

107.

Que tipo de contato você tinha com 

esta(s) pessoa(s)? 

1. Sim     2. Não 

Dormia na mesma cama/rede   1. Sim       2. Não 
Dormia no mesmo quarto   1. Sim       2. Não 

Dormia em quartos separados   1. Sim       2. Não 
Usavam as mesmas roupas   1. Sim       2. Não 

Usavam a mesma toalha de banho  1. Sim       2. 
Não 

Cuidava dela (banho, alimento)   1. Sim       2. Não 
Namorava   1. Sim       2. Não 

Trabalhava junto   1. Sim       2. Não 
Outro contato   1. Sim       2. Não 

Especificar_______________ 

 CONTDORM_ 
CONTQUAR_ 
CONTQSEP_
_ 
CONTROUP_
_ 
CONTOALH_
_ 
CONTCUID__ 
CONTNAMO_ 
CONTTRAB_
_ 
CONTOUTR_
_ 
CONTESP___ 

108. Qual sua idade? _______anos 
 

IDADE___ 

109. Qual sexo? Masculino 
Feminino 

1 
2 SEXO___ 

 
  

110. Cor da pele 

Branca 
Parda 
Negra 

Amarela 
Outra____________ 

(especificar) 

1 
2 
3 
4 
-8 

COR___ 
COROU____
_ 

111. Qual seu estado civil? 

Solteiro 
Casado 

Junto/amigado 
Divorciado  

Desquitado/separado 
Viúvo 

Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-9 

ESTCIV___ 

112. Qual a sua religião? 

Católica 
Protestante 
Pentecostal 

Espírita 
Umbanda, candomblé, batuque 

Judaica 
Nenhuma 

Outra________________________________ 
                                     (especificar) 

Não sabe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-7 
 
-3 

RELCRI___ 
 
 
OUTRECRI__ 
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113. Você estudou até que série? 

Não freqüentei a escola 
Primeiro grau incompleto 
Primeiro grau completo 

SEGUNDO GRAU INCOMPLETO 

SEGUNDO GRAU COMPLETO 

Superior 
PÓS-GRADUAÇÃO 

Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-9 

GRINSTR___ 

114. No momento você está: 

Empregado 
Desempregado 

Autônomo, trabalha por conta própria 
Empregador 

Profissional universitário autônomo 
Dono de negócio familiar (não tem empregados) 

Fazendo bicos 
Outro____________________________________ 

             (especifique) 
Não sabe informar 
Não quer informar  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
 
-3 
-9 

FUNCAO___ 
 
ESPFUNCA__ 

115. 
Qual é a atividade principal de seu 

trabalho? 

Indústria 
Comércio 

Prestação de serviço 
Agropecuária 

Construção civil 
Serviço Público 

Não sabe informar 
Não quer informar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-3 
-9 

SETECN___ 

116. 

Em qual dessas faixas de renda a 

sua família se enquadra? 

(SM=R$260,00) 

Sem rendimento 
Menos de um salário mínimo 

Um a menos de quatro salários mínimos 
Quatro a menos de oito salários mínimos 
Oito a menos de doze salários mínimos 

Doze salários mínimos ou mais 
Não sei 

Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-3 
-9 

RENDFAM___ 

117. Sua renda, há cerca de 10 anos era: 

Maior 
Igual 
Menor 

Não sabe 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-3 
-9 

RENDA10__ 

118. 
Qual o grau de instrução do chefe da sua 

família? 

Analfabeto  
Primeiro grau incompleto 
Primeiro grau completo 

Segundo grau incompleto 
Segundo grau completo  

Superior 
Pós-graduação 

Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-3 
-9 

INSCHEFE__
_ 

119. 

Quantos destes itens você possui em sua casa? 

(CIRCULE A QUANTIDADE) 

Itens 
Aspirador de pó.............................. 
Automóvel.................................... 
Banheiro........................................ 
Empregada Mensalista..................... 
Freezer (ou parte da duplex)............ 
Geladeira duplex............................. 
Geladeira simples........................... 
Máq. de lavar roupa........................ 
Rádio............................................ 

 
 
 
                             NS     NR 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 

  
 
 
 
ASPPO___ 
AUTO____ 
BANHEI__ 
EMPREGAD__ 
FREEZER___ 
GELDUP____ 
GELSIM____ 
MLAV___ 
RAD___ 
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TV em cores................................... 
Videocassete.................................. 

0 1 2 3 4+ -3      -9 
0 1 2 3 4+ -3      -9 

TV___ 
VIDEO____ 

120. 
Você sempre teve comida suficiente para a 
família? 

Sim 
Não 

Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-3 
-9 

COMIDASU__ 

121. 
Você já passou por grandes dificuldades 
financeiras durante sua vida? 

Sim 
Não 

Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-3 
-9 

GRDIFIC___ 

122. Há quanto tempo mora nesta casa? 
 

________meses 
 

TEMPCAS___ 

 
 
2. Situação Clínica (Só para casos, pule para 301, se controle) 

  
CÓDIGOS/CATEGORIAS  

 

201. Classificação clínica 

Indeterminada  
Tuberculóide  
Virshoviana  
Dimorfa BT 
Dimorfa BB 
Dimorfa BL 
Neural Pura 

Ignorada  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-9 

CLASSCL___ 

202. Classificação Operacional 
Paucibacilar 
Multibacilar 

Ignorado 

1 
2 
-9 

CLASSOP___ 

203. Número de lesões 
Única 

Duas a cinco 
Mais que cinco 

1 
2 
3 

NLESOES___ 

204. Localização 

 

 

LOCA 

205. 
Grau de incapacidade no Olho D 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com os olhos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lagoftalmo e/ou ectrópio 
Triquíase 

Opacidade corneana central 
Acuidade visual < 0,1 ou não conta dedos a 6 m 

 OENENH__ 
OESENS__ 
OELAGOF__ 
OETRIQU__ 
OEOPAC__ 
OEACUI___ 

206. 
Grau de incapacidade no Olho E 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com os olhos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lagoftalmo e/ou ectrópio 
Triquíase 

Opacidade corneana central 
Acuidade visual < 0,1 ou não conta dedos a 6 m 

 ODNENH__ 
ODSENS__ 
ODLAGOF__ 
ODTRIQU__ 
ODOPAC__ 
ODACUI___ 

207. 
Grau de incapacidade no na mão D 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com as mãos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas 
Garras 

Reabsorção 
Mão caída 

 MDNENH__ 
MDSENS__ 
MDTROF__ 
MDGARRA__ 
MDREAB__ 
MDCAIDA__ 
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208. 
Grau de incapacidade no na mão E 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com as mãos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas 
Garras 

Reabsorção 
Mão caída 

 MENENH__ 
MESENS__ 
METROF__ 
MEGARRA__ 
MEREAB__ 
MECAIDA__ 

 

209. 
Grau de incapacidade no pé D 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com as mãos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas 
Garras 

Reabsorção 
Pé caído 

Contratura do tornozelo 

 PDNENH__ 
PDSENS__ 
PDTROF__ 
PDGARRA__ 
PDREAB__ 
PDCAIDO__ 
PDCONTR__ 

210. 
Grau de incapacidade no pé E 
 
1.(  ) Presença    0. (   ) Ausência 

Nenhum problema com as mãos devido à hanseníase 
Diminuição ou perda da sensibilidade 

Lagoftalmo tróficas e/ou lesões traumáticas 
Garras 

Reabsorção 
Pé caído 

Contratura do tornozelo 

 PENENH__ 
PDSENS__ 
PDTROF__ 
PDGARRA__ 
PDREAB__ 
PDCAIDO__ 
PDCONTR__ 

211. Data do diagnóstico 
 

___/___/___ 
 

 
___/___/___ 
 

212. Modo de detecção do caso 

Encaminhamento 
Demanda espontânea 
Exame de coletividade 

Exame de contratos 
Outros modos 

Ignorado 

1 
2 
3 
4 
8 
-9 

MODOENC__ 

213. Baciloscopia Índice Baciloscópico Médio_______ 

1 
2 
3 
9 

INBACILM___ 

214. Já iniciou medicação? 
Sim  

Não (Pule para 217) 
Não sabe (Pule para 217) 

Não respondeu (Pule para 217) 

1 
2 
-3 
-9 

INICMEDIC__ 

215. Data do início da medicação 
 

___/___/___ 
 

___/___/___ 

216. Esquema terapêutico 

PQT/PB/6doses 
PQT/MB/12 doses 
PQT/MB/24 doses 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

ESQTERAP__ 

217. Reação 
Não apresentou 
Reação Reversa 

Neurite 

1 
2 
3 

REACAO___ 

218. Exame confirmatório para MH? 

Histopatologia      Sim    Não    NR 
Indeterminada       1          2       3 
Tuberculóide       1          2       3 

Borderline Tuberculóide       1          2       3 
Borderline borderline       1          2       3 

Borderline lepromatosa       1          2       3 
Lepromatosa       1          2       3 

 
 

 
HITIND___ 
HITTB___ 
HISTBT___ 
HISTBB___ 
HISTBL___ 
HISTLL___ 

219. PCR 
Positivo 
Negativo 

Não realizado 

1 
2 
-9 

PCR___ 

220. ELISA 
Positivo 
Negativo 

Não realizado 

1 
2 
-9 

ELISA___ 

221. Qual o seu peso? ______ Kg 
 

PESO_____ 

222. Qual a sua altura? _______ m 
 

ALTURA____ 

223. 

O que levou você a procurar o 
atendimento no serviço de 
hanseníase? 
Responda: 
1. Sim   2. Não   3. Não sei 

Iniciativa própria 
Iniciativa própria por causas estéticas 
Encaminhamento do serviço de saúde 

Encaminhamento do agente comunitário de saúde 
Sugestão de pessoas próximas 

 INIPROP__ 
INICEST__ 
ENCSERSA__ 
ENCAGEN__ 
SUGPESSO__ 
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Incentivado por campanhas na televisão 
Incentivado por campanhas no rádio 

Incentivado por propaganda através de cartaz, 
folder, etc 

Outros ____________________________________ 

INCCATV__ 
INCCARAD__ 
 
INCPRFOL__ 
OUTPROC__ 

224. 
Quanto tempo se passou desde a sua 
decisão de procurar o atendimento 
até o momento atual? 

_______ dias/ meses/ anos 
 

QTEMATEN__ 

 
3. Análise dos Hábitos  

301. 
Quantos dormem no mesmo cômodo 

que você? 
Atualmente, ___ pessoas  DORMECA___ 

302. E 10 anos atrás? 
10 anos atrás, ___ pessoas  

DORMEC10__ 

303. Onde você costuma dormir? 
Rede 
Cama 

Colchão no chão 
Outra 

1 
2 
3 
-8 

DORMEA___ 

304. Onde você dormia há 10 anos atrás? 
Rede 
Cama 

Colchão no chão 
Outra 

1 
2 
3 
-8 

DORME10___ 

305. 
Você costuma receber visitas para 

dormir em sua casa? 

Sim 
Não 

Apenas há 10 anos atrás 
Atualmente e há 10 anos atrás 

1 
2 
3 
4 

VISITAS___ 

306. 

Outras pessoas da casa usam a 

mesma cama ou mesma rede que 

você para dormir ou descansar? 

Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

CAMAREDE__ 

307. 

Você costuma dormir ou descansar 

em redes ou camas usadas por 

outras pessoas? 

Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

RREDEOUTPE
__ 

308. 
Freqüência com que são lavados 

lençóis ou a rede onde você dorme: 

Menos de 1X/mês 
1X/mês 

1X/15dias 
1X/semana 
diariamente 

outra_______________ 
                                                     (especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
-8 

LAVADORM__ 

ESPLAV____
___________
_ 

309. 
Quantas vezes, mais ou menos, você 

lava as mãos ao dia? 

Nenhuma 
1 a 2 vezes 
2 a 5 vezes 

5 a 10 vezes 
Mais de 10 vezes 

Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-8 
-9 

VESLAVMAO_ 

310. 
Você costuma lavar as mãos depois que vai ao 

banheiro? 

Sempre 
Às vezes 

Nunca 
Não respondeu  

1 
2 
3 
-9 

LAVMABAN_
_ 

311. Com que você lava mãos? 

Só com água 
Com água e sabonete, sabão ou detergente 

Desinfetante 
Outro ______________ 

(Especificar) 

1 
2 
3 
-8 

CLAVMAO___ 

312. Você toma banho diariamente? Sim 
Não 

Não respondeu 

1 
2 
-9 BANHDIA_ 

313. Se sim, o que você usa? 
Só água 

Água e Sabonete ou sabão 
Às vezes só água, às vezes sabonete/sabão 

Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

BANHUSA__ 
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314. 

De onde vem a água de uso geral 

(tomar banho/lavar louça) da sua 

casa? 

Rede pública 
Poço profundo 

Cacimba 
Rio 

Açude 
Chafariz 
Lagoa 

Outra_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 

VEMAGA___ 

VEMAGAOU_

___________

_ 

315. E 10 anos atrás? 

Rede pública 
Poço profundo 

Cacimba 
Rio 

Açude 
Chafariz 
Lagoa 

Outra_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 

VEMAG10___ 

VEMAG10OU
___________
_ 

316. 
De onde vem a água para beber da 

sua casa? 

Rede pública 
Poço profundo 

Cacimba 
Rio 

Açude 
Chafariz 
Lagoa 

Outra_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 

AGBEBEA___ 

AGBEBEAOU_

___________ 

317. E 10 anos atrás? 

Rede pública 
Poço profundo 

Cacimba 
Rio 

Açude 
Chafariz 
Lagoa 

Outra_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 

AGBEBE10__ 

AGBEBE10OU
___________ 

318. 
Por qual tratamento passa a água de 

beber? 

Coada 
Filtrada 
Fervida 

Usa hipoclorito 
Não trata 
Não sabe 

Outro_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
-3 
-8 

TRATA___ 

ESPTRATA__

___________ 

319. E 10 anos atrás? 

Coada 
Filtrada 
Fervida 

Usa hipoclorito 
Não trata 
Não sabe 

Outro_________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
-3 
-8 

TRAT10___ 

ESPTRAT10_
___________
_ 

320. 
Você tem costume de tomar banho 

em AÇUDES ou LAGOAS? 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 
Outra __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

BANAC___ 

321. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBANAC__ 

322. E 10 anos atrás? 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 
Outra __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

BANAC10___ 

323. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBANAC10
_ 

324. 

Você tem costume de tomar banho 

em CANAL DE IRRIGAÇÃO, RIO, 

RIACHO OU CÓRREGO? 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

BABRI___ 
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Outra __________ -8 

325. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBABRI__ 

326. E 10 anos atrás? 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 
Outra __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

BABRI10___ 

327. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBABRI10_ 

328. 
Você tem costume de tomar banho 

em BREJO ou MANGUE 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 
Outra __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

BBREJ___ 

329. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBBREJ_ 

330. E 10 anos atrás? 

Nunca 
Quase diariamente 

Algumas vezes/semana 
Algumas vezes por mês 
Algumas vezes no ano 

Raramente 
Outra __________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 

BBREJ10___ 

331. Se sim, qual o motivo? 
Lazer/diversão 

Higiene 
Trabalho 

Outro 

1 
2 
3 
-8 

MOBBREJ10_ 

332. 

Você costuma molhar alguma parte 

do corpo (pés, mãos) em lagoas, 

açudes ou rios por algum motivo? 

Sim 
Não 

Não sei 
Não Respondeu 

1 
2 
-3 
-9 

MOLHAR___ 

333. Se sim, qual o motivo? 

Lavar roupa 
Lavar louça 
Se divertir 

Pescar 
Para higiene 

Outro motivo ______________ 
                                                    (Especificar) 

1 
2 
3 
4 
5 
-8 

MOTMOLH__

_ 

334. Tem o hábito de andar descalço? 
Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

DESCAA___ 

335. E 10 anos atrás? 
Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

DESCA10___ 

336. 

Você trabalha ou já trabalhou na 

roça? 

 

E em matas? 

Sim 
Não 

 
 

Sim 
Não 

1 
2 
 
 
1 
2 

TRABROC___ 
 
 
TRABMAT___ 

337. 
Há quanto tempo você trabalha ou 

trabalhou na roça? 
____meses 

 

TTRAB___ 

338. Você caça? 
Nunca 

De vez em quando 
Regularmente 

1 
2 
3 

CACAA___ 
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339. E há 10 anos atrás? 
Nunca 

De vez em quando 
Regularmente 

1 
2 
3 

CACA10___ 

340. O que você caça? 

Pássaros 
Preá 
Tatu 
Peba 

Outro_________________ 

1 
2 
3 
4 
-8 

QCACAA___ 

341. E há 10 anos atrás? 

Pássaros 
Preá 
Tatu 
Peba 

Outro_________________ 

1 
2 
3 
4 
-8 

QCACA10___ 

342. Você já comeu tatu ou peba? 
Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

COMETATU__ 

343. 
O peba ou tatu que você come ou 

comeu: 

Nasceu no cativeiro 
Era tratado em cativeiro, mas não nasceu lá 

Era comido sem tratar 
Não sei 

1 
2 
3 
-3 

ORIGPEBA__ 

344. Você já criou ou cria peba ou tatu? 

Sim 
Não 

Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-3 
-9 

CRIAPEBA___ 

345. 
Você já foi arranhado por um peba 

ou um tatu? 

Sim 
Não 

Não lembra 

1 
2 
3 ARRAPEBA__ 

346. Você cria algum animal? 
Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

CRIANIMAL__ 

347. 

Se sim, qual? 

 

1. Sim       2. Não       3. Não sei 

Cachorro 
Gato 

Pássaros 
Galinha/pato/marreco 

Macaco 
Vaca/boi 
Cavalo 
Porco 

Jumento 
Outro 

Especificar_________________ 

 CACHOR___ 
GATO__ 
PASSAR__ 
GALPAT__ 
MACACO__ 
VACABOI___ 
CAVALO___ 
PORCO___ 
JUMENT__ 
OUTANI___ 
ESPANIM_ 

348. E 10 anos atrás? 
Sim 
Não 

Não sei 

1 
2 
-3 

CRIANIM10 

349. 

Se sim, qual? 

 

1. Sim       2. Não       3. Não sei 

Cachorro 
Gato 

Pássaros 
Galinha/pato/marreco 

Macaco 
Vaca/boi 
Cavalo 
Porco 

Jumento 
Outro 

Especificar_________________ 

 CACHOR10__ 
GATO10__ 
PASSAR10__ 
GALPAT10__ 
MACACO10__ 
VACABOI10_ 
CAVALO10__ 
PORCO10___ 
JUMENT10__ 
OUTANI10__ 
ESPANIM10_ 

350. Você já tomou BCG? 
Sim 
Não 

Não Sei 

1 
2 
-3 

TOMOUBC

G_ 

351. Presença de cicatriz no braço direito? Sim 
Não 

1 
2 

CICATRIZ

BD 

352. PCR Nasal 

Positivo 
Negativo 

Não realizado 
Ignorado 

1 
2 
3 
-9 

PCR___ 
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353. Elisa 

Positivo 
Negativo 

Não realizado 
Ignorado 

1 
2 
3 
-9 

ELIS___ 
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ANEXO IV 

 

DADOS DOS PACIENTES 

 

Paciente Índice  

Baciloscópico 

Forma Clínica Classificação Anti-PGL-I 

EFS 0 Indeterminada Paucibacilar 2 

FAOJ 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.3 

AAS - Indeterminada Paucibacilar 0.2 

EAPF 0 Tuberculóide Paucibacilar 0 

FFSL 5 Virchowiana Multibacilar 6.1 

APRA 5.6 Virchowiana Multibacilar 0.9 

AFVF 0 Indeterminada Paucibacilar 0.5 

JJSM 1.6 Virchowiana Multibacilar 0.6 

MMM 0 Indeterminada Paucibacilar - 

JCL 0 Virchowiana Multibacilar 0.2 

FVMV - Tuberculóide Paucibacilar 0.7 

FCS 0 Indeterminada Paucibacilar 0.9 

MAA 0 Indeterminada Paucibacilar - 

ALSD 2.2 Dimorfa-virchowiana Multibacilar - 

AVA - Virchowiana Multibacilar 8.5 

SDS 0 Tuberculóide Paucibacilar 13 

FKM 0 Tuberculóide Paucibacilar 1.9 

MROL 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.2 

RBM - Virchowiana Multibacilar 3.8 

BCM 0 Indeterminada Paucibacilar 0.3 

FRAS 0 Indeterminada Paucibacilar 0 

GS 0 Indeterminada Paucibacilar 0.2 

JPRN 0 Dimorfa-tuberculóide Multibacilar 0.6 

FGM 5 Virchowiana Multibacilar 7.2 

MZP 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.3 

MAN 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.3 



143 
 

JBM 0 Tuberculóide Paucibacilar 1.5 

LSD 0 Tuberculóide Paucibacilar - 

FVTS 4.6 Virchowiana Multibacilar 0.1 

MJMS - Neural Pura Multibacilar 0.3 

MCPS 0 Indeterminada Paucibacilar 0.2 

GJA 4.2 Virchowiana Multibacilar 8.7 

JWS 4.2 Virchowiana Multibacilar 3 

MGGC 0 Dimorfa-tuberculóide Multibacilar 4.7 

MRS 3 Dimorfa-virchowiana Multibacilar 1 

FLPV 0 Neural Pura Multibacilar 0.6 

RJA 4.8 Virchowiana Multibacilar 9.8 

JCC 4.6 Dimorfa-virchowiana Multibacilar 10 

RMJA 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.7 

VAF 4.8 Virchowiana Multibacilar 2.1 

ZMC 0 Dimorfa-tuberculóide Multibacilar 0.7 

JAS 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.7 

JVP 0 Virchowiana Multibacilar 2.2 

LBS 0 Dimorfa-tuberculóide Multibacilar 0 

MIM 0 Tuberculóide Paucibacilar 0.5 

FCS 1.8 Dimorfa-tuberculóide Multibacilar 1.1 

 

* ELISA positivo para títulos de anti-PGL-I ≥ 1 
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ABSTRACT 
 

Objective:  To  measure  the  seroprevalence  rates  of  IgM  anti-PGL-I  antibodies  in  4 

groups of different expected exposure to M. leprae, three in an area of high prevalence 

and one in an area of low prevalence.  The first 3 groups, in a high prevalence  area 

(Sobral) are: cases of leprosy, their contacts and people with no contacts with a case of 

leprosy. The last group consisted of people leaving in an area which had no cases of 

leprosy diagnosed in the last 6 years (Mulungu) and who reported no contact with a 

case of leprosy. 

Methods: A seroprevalence study, sampling the 4 groups defined above, was conducted 

from March 2005 to August 2006 in Northeast of Brazil.  Positivity and levels of IgM 

antibodies to PGL-I were investigated using ELISA. 

Results: The study population included 144 cases of leprosy, 380 contacts of leprosy 

and 404 people who never had leprosy and who were not contacts of leprosy cases.  The 

proportion of positivity to PGL-I did not increase with age, but it was higher in cases of 

leprosy,  and  did vary with  clinical  form.  The seroprevalence  was very similar,  and 

statistically equivalent, in contacts (15.8%) and non-contacts from high prevalence area, 

Sobral (15.1%) and non-contacts from the low prevalence area, Mulungu (13.6%). The 

seropositivity in contacts and non contacts was much higher than among non cases in 

other endemic areas. 

Conclusions:  Seroprevalence  was similar in non contacts in high and low prevalence 

areas, and this was much higher than described in other settings. 

Keywords: anti-PGL-I, leprosy, seroprevalence, leprosy contacts, leprosy non-
contacts. 
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INTRODUCTION 

 

Leprosy is a chronic infectious disease with a large incubation period. The diagnosis is 

not  straightforward,   depending  on  clinical  symptoms,  baciloscopy  and/or  biopsy. 

Although rate of disease is higher in contacts, early detection is difficult, in the absence 

of a test for early detection.  This leads to the search for serologic  tests for leprosy 

diagnosis.  There  are  two  tests  being  considered  for  early  diagnosis  in  high  risk 

populations (like contacts of cases): an ELISA to detect IgM antibodies against phenolic 

glycolipid-I (PGL-I) and the synthetic disaccharide (D-BSA). Anti-PGL-I seropositivity 

in the general  population  of about  3%  was reported  in Indonesia  and South  Indian 

(Bakker et al. 2006;Bakker et al. 2005); of 3.2% in occupational  contacts of leprosy 

cases  in Spain (Torres et al. 2003). Seropositivity in household contacts was reported 

at 8.3% in Spain and 13% in a post-elimination leprosy region of Colombia  

(Cardona- Castro et al. 2005) 

Most of studies of incidence of leprosy in people seropositive to anti-PGL-I have failed 

to show an increased risk. However, both Brazil et al, 2003 (Brasil et al. 2003) and 

(Bakker et al. 2006) described an increase in the rate of leprosy in seropositive contacts 

compared to seronegative contacts. Bakker also described a higher positivity in cases, 

with the highest seropositivity in multibacillary (MB) cases (60%); an intermediate 

(35.1%)  in  borderline  lepromatous/lepromatous  cases,  while  most  of  paucibacillary 

(PB) patients are seronegatives. 

Most of known studies on anti-PGL-I antibodies have been conducted on areas of high 

prevalence of leprosy.  Brazil reported 284.626 new cases of leprosy between 2001 and 

2006 (Brasil- Ministerio da Saude 2007b). About 8.4% of these cases were diagnosed 

among  those  younger  than  15 years old. Brazil  still has recent  transmission  and an 

active disease around the country (Brasil- Ministerio da Saude 2007a). 
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Northeast Brazil is considered a very high endemic area. Ceará had a detection rate of 

 

2.9/10,000 inhabitants in 2006 (Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 2008). A spatial 

analysis conducted recently in this state showed that the spatial distribution of leprosy in 

Ceará is heterogeneous (Montenegro et al. 2004) as found worldwide (van Beers et al. 

1996). The reason behind this is not clear but social inequalities and uncontrolled 

urbanization appear to play important roles in this distribution (Kerr-Pontes et al. 2004). 

There are many municipalities in this area with a prevalence of less than 0.1 per 10,000 

inhabitants and a few with a prevalence as high as 14.8 per 10,000 people. The aim of 

this study was to compare the prevalence  rates of IgM anti-PGL-I antibodies  in two 

distinct  municipalities  of  Ceará  State,  Brazil,  one  with  a high  and  one  with  a  

low detection rate of leprosy. 
 

 

 

METHODS 

Setting 

This is a cross-sectional study carried out in two municipalities of Ceará State, in the 

Northeastern Region of Brazil: Mulungu and Sobral. We selected these sites because of 

their differences: size of urban population (9,798 and 178,916 inhabitants, respectively), 

geographical   location   (the   central   interior   of   Ceará   and   northwest   of   Ceará, 

respectively), environments (mountains with Atlantic forest and dry weather with high 

temperatures,  respectively),  population covered by the Family Health Program (FHP) 

(65% and 95%, respectively),  and detection rate of leprosy (1.0 and 9.3 cases/10,000 

inhabitants in 2006, respectively). Ceará state has over 8 million inhabitants, and about 

half of the population is classified as living in poverty (IBGE-Instituto  Brasileiro de 

Geografia e Estatistica 2007). 
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Study population 

 

In Mulungu, the low prevalence area, there is only one health unit that offers laboratory 

exams and because of this, this unit offers much of the health care in the municipality. 

During a short period of time we invited all patients 15 years or older that went to that 

unit for any health care to participate in this study. Eighty-seven participants accepted to 

participate: they compose Mulungu sample. None of those patients presented any signs 

or symptoms of leprosy and they did not report contact with a leprosy cases. 

In Sobral, the high prevalence area, a case control study was carried out from March 

2005 to August 2006. Cases were all incident cases of leprosy that fitted to the follow 

algorithm: physicians of the FHP suspected of cases of leprosy and referred all the cases 

to a trained professional that confirmed the case after clinical skin examination,  skin 

smear and biopsy. Controls were selected in two different ways. We called contact those 

who have lived for at least 5 years in the same household of the case and were 15 years 

or older. We also collected data from controls named non-contacts from households that 

were selected randomly and proportionally to the demographic density within the urban 

area. In each household we selected randomly one member 15 years or older as control. 

Saturdays were preferable days to try to have women and men equally in the sample. A 

total of 144 cases, 380 contacts and 405 non-contacts were selected. 

 

Data collection 

A semi-structured questionnaire was applied to all patients, cases and contacts and non- 

contacts controls to collect demographic, socio-economic, environmental and behavioral 

data. 

Blood  samples  were  also  collected  from  all  cases,  contacts  and  non-contacts  by 

peripheral venipuncture. After centrifugation, serum was frozen at -20oC until use. 

Detection  of IgM antibodies  to PGL-I was performed  using an ELISA as previously 
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described (Buhrer-Sekula et al. 2001). D-BSA was used as a semi-synthetic analogue of 

PGL-I. Samples were tested in duplicates and results sorted as mean absorbance of the 

duplicates. 
 

 

 

Ethical considerations 

This  project  was  submitted  and  approved  by the  Ethical  Committee  of  the  

Federal University of Ceará. Informed written consent was obtained from each 

participant. 

 

Statistical analysis 

Mean, standard deviation, median, range, proportion and range of cases were displayed 

by clinical form, sex and age according to PGL-I serostatus. IgM anti-PGL-I levels of 

cases, contacts and non-contacts and the levels for MB and PB cases were shown in 

graphs. The cases, contacts and non-contacts proportions of positivity and levels of anti- 

PGL-I were compared using qui-square and Wilcoxon tests. Stata 9.0 version was used 

to analyze the data. 
 

 

 

RESULTS 

We investigated a total of 144 leprosy cases in Sobral. The female were majority among 

the cases, contacts and non-contacts from Sobral and Mulungu. There was no difference 

among  the mean age of the contacts  and non-contacts  and also no differences  were 

found by age group (Table 1). 

Table 2 shows that among cases, 33 were undetermined clinical form, 33 lepromatous, 

40 tuberculoid, and 38 other forms. The median age for the MB patients was 52 years 

old and its difference compared to the PB ones was statistically significant (p=0.0013). 

In addition, the MB clinical form was more common among the males, which was also 

significant (p<0.001; Table 3). 

There seroprevalence  of IgM antibodies  to PGL-I in cases overall was 36%, but this 

varied with clinical form: 61% in lepromatous cases, 25% in tuberculoid cases, 0% in 

pure  neural  cases  (paucibacillary).  The  highest  IgM  anti-PGL-I  levels  were  found 
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among lepromatous cases, ranging from 1.7 to 57.1 with the mean of 7.4 (median=3.8). 

Among lepromatous cases, 46% and 24% of male and female, respectively, were 

seropositive for anti-PGL-I (p=0.006).  The mean age for positive cases was 47 years 

(SD=18ys;  median=47ys;  range=15  to  88ys),  which  did  not  differ  from  the  PGL-I 

negative cases (mean age=43ys; SD=21ys; median=40ys; range=15 to 86ys) (Table 2). 

Paucibacilary cases had lower seroprevalence:  14% (19/73), and the median levels of 

anti-PGL-I were lower than in MB (p<0.001). 

Seroprevalence  of  IgM  antibodies  to  PGL-I  was  similar  in  contacts  from  Sobral 

(15.8%),  non-contacts  from  Sobral  (15.1%;  p=0.44)  and  with  non-contacts  from 

Mulungu,  (13.6%;  p=0.38);  these  small  differences  were not statistically  significant. 

Levels of anti-PGL-I were also similar for all contacts or non-contacts (Table 4). 

Figure1 shows that the levels of IgM antibodies against PGL-1 of all leprosy cases are 

higher than the levels from their contacts and non-contacts. 

 

DISCUSSION 

This study shows that IgM anti-PGL-I  rates in an endemic area discriminate  leprosy 

cases from non-cases,  however do not differentiate  household contacts from the non 

household contacts, nor non-contacts from high and low prevalence areas. Our findings 

on the percentage of anti-PGL-I among different clinical forms were similar to those in 

the literature (Sinha et al. 2004;Buhrer-Sekula et al. 2001;Torres et al. 

2003;Ponnighaus et al. 1988). The positivity rate was higher among males and did not 

differ statistically between  age  groups.  However,  studies  carried  out  in endemic  

areas  of Northern  of Malawi  and South  India, found  females  more likely to be 

PGL-I seropositive  (Fine 

1988;Sinha  et al. 2004;Fine  et al. 1988).  The studies  also show a rise of positivity 

among 10 and 19 years old (Krishnamurthy et al. 1991;Soebono & Klatser 1991;Fine 

et al. 1988). Nevertheless, there is not an agreement in the published literature about 

a second rise for individuals above 50 years old. 

In agreement  to the published literature, our study shows that the rate and the levels 

(Figure 1) of anti-PGL-I among the cases (particularly among lepromatous cases) were 

higher than among contacts and non-contacts (Fine 1988;Sinha et al. 2004; Fine et al. 

1988). Our positivity rate in cases is much higher than observed in previous published 
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data. It is not clear how much of this difference is due to variations in sensitivity of 

ELISA  tests  since  the  criteria  for  positivity  are  arbitrary.  We  did  not  validate  the 

sensitivity of our anti-PGL-I ELISA tests; therefore it might be that our assay has a 

higher  sensitivity  compared  to  the  literature  (Burgess  et  al.  1988;Oskam   et  al. 

2003;Sinha et al. 2004). If not an artifact, what could be behind our high seropositivity 

rates? One possibility is that there is high exposure to other environmental mycobacteria 

(Fine 1988). 

The seropositivity rates observed in Sobral among household contacts were relatively 

high, and similar to that among individuals not sharing a household with a case. Since 

Sobral is a highly-endemic area, a similar rate between the household contacts and the 

non-contacts would indicate that a large proportion of the population has been exposed 

to the M. leprae bacilli. Several studies also showed no difference in the positivity rate 

of anti-PGL-I among contacts and non-contacts in endemic areas, such as South India 

(Sinha et al. 2004;Krishnamurthy et al. 1991) and Malawi (Fine et al. 1988). The 

finding of high seropositivity  in non household  contacts in Mulungu, which has very 

low leprosy prevalence, was surprising. One possibility is that Mulungu does have non  

diagnosed  cases,  and  there  is an  underestimation  of the  present  (or  even  past) 

leprosy prevalence rate. Mulungu is located in a mountain surrounded by many cities 

with  prevalence   rates  higher  than  1/10,000   inhabitants.   During  the  last  decade, 

commercial trade and tourism grew intensively dealing to a greater interaction between 

regional populations. Cases in Mulungu should be actively searched since its population 

is at risk for leprosy. 

Other alternative explanations are potential high sensitivity of the ELISA test, previous 

contact with M. leprae bacilli elsewhere, and other environmental mycobacteria bacilli. 

Therefore, even considering eventual contact with leprosy patients, it is intriguing to 

have 14% of anti-PGL-I positivity in a community with an almost null incidence rate. 

Since seropositivity to IgM anti-PGL-I might be a risk factor of developing leprosy in 

Brazil  (Brasil  et al. 2003;Bakker  et al. 2006),  positive  individuals  in Mulungu  and 

Sobral should be monitored for  leprosy detection. 

In addition, the possibility of incomplete disease detection must be considered in both 

towns, and maybe also of notification of the cases in Mulungu. If there is an important 

under detection of leprosy, then the real prevalence rate in the Ceará state is even higher 
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than  that  notified  by the  health  local government.  If true,  this  could  be a potential 

explanation for the poor control of leprosy in the region. On the other hand, during the 

last 10 years, Sobral has implemented a highly quality program to diagnose, treat and 

control the disease – resulting in an increase in the detection rates and in a decrease in 

the lost of follow-up of patient’s treatment from 20.0% to 2.6% (Barreto IHC 2002). 

Therefore, if we have similar seroposivity rates among the two towns, we believe that 

there is also a similar cumulative leprosy prevalence rate in Sobral and Mulungu. Thus, 

the implementation of an early detection program of index cases and non-leprosy 

individuals  at risk would be helpful to disrupt the framework  of the transmission  in 

Mulungu. 

Another  potential  explanation  for the similar  seropositivity  rate among  contacts  and 

non-contacts from Sobral and non-contacts from Mulungu is an environmental reservoir 

playing  a role  in the  transmission  and  maintenance  of the M.  leprae  bacilli  in this 

region.  To  sum  up  this  hypothesis,  M.  leprae  DNA  was  detected  in  several  water 

sources of Mulungu and Sobral, including rivers, ponds and wells (data submitted). In 

addition an epidemiological study conducted in the same region described that frequent 

contact with water is a strong risk factor for leprosy disease (Kerr-Pontes et al. 2006). 

These suggest that the frequent contact for recreational or domestic purpose with open 

water bodies containing M. leprae bacilli could stimulate the immune system increasing 

anti-PGL-I  levels.  Recently  it  has  been  described  that  skin  and  nasal  epithelia  of 

untreated MB leprosy patients could contribute to the shedding of M. leprae into 

environment (Job et al. 2008). Also related to the environment, it has been described 

that  nine-banded  armadillo  can  be  naturally  infected  with  M.  leprae  (Job  et  al. 

1991;Truman et al. 1986). Armadillos can be found all over the country. 

In conclusion, this study had shown that IgM anti-PGL-I antibodies are not informative 

when screening for immunological  markers of household leprosy contacts from non- 

contacts  in endemic  areas.  The  studied  regions,  Mulungu  and  Sobral,  despite  huge 

differences in the level of reported leprosy cases, had shown similar seropositivity rates 

and antibodies levels. And in addition, the prevalence rates of the cases, contacts and 

non-contacts in both studied regions are much higher than other endemic areas. These 

data indicate that these anti-PGL-I positive populations should be monitored for early 

leprosy diagnosis. 
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Table 
 
 
 
 
 

Table 1 Sex and age for case contacts and non-contacts 
 

Variable Case contact 
from Sobral 
N=380 

Non-contact 
from Sobral 
N=317 

Non-contact 
from Mulungu 
N=87 

p-value 

Sex 
Male 

 
139(37) 

 
122(38) 

 
16(18) 

 
p<0.001 

Female 241(63) 195(62) 71(82)  
Age 

Mean  37*  40*, ** 39**  p=0.04* 

p=0.5**
 

SD  19  16  14 
Median  34  39  39 
Range  15-95  15-88  18-75 
--| 20  93(24)  45(14)  5(6) 
20 --| 30  82(22)  59(19)  28(32) 
30 --| 40  65(17)  71(22)  13(15) 
40 --| 50  50(13)  58(18)  23(27) 
50 --  90(24)  84(27)  17(20) 

* Case contact was taken as reference for comparison with non contact 
from Sobral 
** Non contact from Sobral was taken as reference for comparison 
with non contact from Mulungu 
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Table 2 Percentage of positivity and levels of anti-PGL-I among cases of leprosy 
according to Ridley-Joplin Classification, sex and age (n=144) 

 
Variable N Positive 

cases N (%) 
Mean (SD) Median (range)

Classification 
Lepromatous 

 
33 

 
10(25) 

 
7.4(12.0) 

 
3.8(1.7-57.1) 

Tuberculoid 33 20(61) 6.4(6.3) 2.1(1.0-15.5) 
Indeterminate 40 9(27) 3.5(5.3) 1.6(1.0-17.6) 
Borderline tuberculoid  4(21) 2.7(1.5) 2.4(1.1-4.7) 
Borderline borderline 19 5(71) 3.7(2.7) 2.4(1.7-8.1) 
Borderline lepromatous 7 4(57) 3.5(4.4) 1.5(1.0-10.0) 
Neural 7 0(0) - - 

Sex*
 

Male                       78  36(46) 
           Female                    66  16(24) 
 

Age 
47(18)  47(15-88) 

 
 

--| 20                                       15  3(20) 
 
20 --| 30                                  29  11(38) 
 
30 --| 40                                  27  8(30) 
 
40 --| 50                                  23  7(30) 
 
50 --50                                      23(46) 
 

*p=0.006 
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Table 3 Cases according to age, sex and operational classification 
 

 PB (N= 73) MB (N= 71) p-value 
Age (years)  

Mean 
 

39 
 

50 
 

 SD 18 21  
 Median 

Range 
35 
15-85 

52 
17-88 

0.0013 

Sex  
Male (n=78) 

 
35% 

 
65% 

 
<0.001 

  Female (n=61)  75%  25%   
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Table 4 Percentage of anti-PGL-I positive and title levels among contacts and 
non- contacts of leprosy cases 

 
Type of participantParticipants  Anti-PGL-I positive  Level of anti-PGL-I 

 

 N N % p-value Median 
(range) 

Average 
(95% CI) 

p-value 

Case contacts 380 60 15.8  1.3(1.0-6.9) 1.6(1.3-1.9)  
from Sobral        

 

Non-contacts 
 

317 
 

48 
 

15.1 
 

0.44* 
 

1.4(1.0-13.0) 
 

1.8(1.3-2.4) 
 

0.28* 
from Sobral        

 

Non-contacts 
 

88 
 

12 
 

13.6 
 

0.38* 
 

1.4(1.0-2.4) 
 

1.5(1.2-1.8) 
 

0.66* 
from Mulungu       0.83** 

 
* Case contact was taken as reference for comparison with the category 
** Comparison between non-contacts from Sobral and Mulungu 
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Figure 
 
 
 
 
 

Figure 1 IgM anti-PGL-I antibody levels of leprosy cases, contacts and non-contacts 
from Sobral, Northeast Brazil 
 
 
 

 
 
 


