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Introdução: Até o momento não existe nenhum teste laboratorial o diagnóstico 
da hanseníase que permanece baseado em sinais e sintomas clínicos da 
doença. O desenvolvimento de um teste laboratorial para o diagnóstico da 
hanseníase poderá contribuir para o controle e eliminação desta doença. O 

seqüenciamento completo do genoma do Mycobacterium leprae aliado a novas 
técnicas de clonagem e expressão gênica tem permitido a produção e 

testagem de proteínas recombinantes como candidatas para o diagnóstico 
laboratorial da hanseníase. Objetivos: Avaliar a reatividade sorológica 
especialmente a imunogenidade e especificidade de novas proteínas 

recombinantes do Mycobacterium leprae em pacientes com hanseníase e 
grupos controles. Métodos: Ferramentas de bioinformática foram utilizadas 
para previsão in silico de epítopos de células B e para a análise genômica 

comparativa das proteínas do M. leprae com proteínas de outras micobactérias. 
A técnica de ELISA foi utilizada para avaliar a presença de anticorpos IgG 

séricos contra as seguintes proteínas recombinantes do M. leprae (2µg/mL): 
ML2028, ML73f, ML82f, ML 92f, ML2531, ML2055, ML2203, ML2346, 

ML811TR, ML33f, ML2380, ML2659, ML2629, ML2603, ML2258, ML1213, 
ML0316, ML0276, ML0543, ML2044, ML46f, ML0540, ML1011, ML26f, ML41f, 
ML1632, ML1685 e ML1181. Um painel de 45 soros (1/200, em duplicata) de 
cada grupo de pacientes paucibacilares (PB), pacientes multibacilares (MB), 

contatos intradomiciliares de MB, pacientes com tuberculose e controles 
saudáveis de área endêmica foi testado frente às proteínas recombinantes do 

M. leprae. Resultados: Todas as proteínas do M. Leprae testadas 
apresentavam potenciais epítopos de células B na análise in silico. Entretanto, 



apenas metade das proteínas foi imunogênica. As proteínas recombinantes 
com reatividade sorológica específica entre pacientes MB foram: ML2055 
(64,4%), ML92f (64,4%) e ML46f (86,6%). Entre os pacientes PB: ML46f 

(33,3%), ML92f (22,2%). ML0276, ML41f, ML26f e ML73f foram imunogênicas, 
porém com reconhecimento inespecífico.  As proteínas ML33f, ML1011, 
ML1181, ML1685, ML0540, ML2044 e ML1632 não foram imunogênicas. 
Conclusão: As previsões in silico quanto a potencial imunogenicidade e 

especificidade das proteínas de M. leprae não foram validadas pela sorologia. 
Este estudo identificou novas proteínas recombinantes do M. leprae com 

potencial para uso no diagnóstico sorológico da hanseníase. Essas proteínas 
podem representar a possibilidade de um diagnóstico sorológico mais sensível 

e específico para hanseníase, especialmente se incorporadas ao antígeno 
PGL-I...................................................................................................................58

Palavras-chave: Hanseníase, Sorologia, Proteínas Recombinantes ...............58
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Introduction: Currently there is no laboratory test for the diagnosis of leprosy 
which  is still based on clinical signs and symptoms. The development of a 

laboratory test for the diagnosis of leprosy may contribute to the control and 
elimination of this disease. The complete sequencing of the genome of 
Mycobacterium leprae coupled with new cloning and gene expression 

techniques have allowed the production of recombinant proteins which have 
been tested as candidates for the laboratory diagnosis of leprosy. Objectives: To 

evaluate the serological reactivity of new recombinant proteins of M. leprae 
among leprosy patients and control groups. Methods: Bioinformatic tools were 
used for in silico prediction of B cell epitopes and for the comparative genomic 

analysis of proteins from M. leprae with other mycobacterial proteins. Study 
groups included: recently diagnosed, untreated multibacillary (MB) and 

paucibacillary (PB) leprosy patients; healthy household contacts of MB leprosy 
patients, patients with tuberculosis and healthy controls from endemic area. For 
each study group a panel of 45 sera (1/200 dilution, tested in duplucates) was 

tested for the presence of IgG by ELISA. The following  recombinant proteins of 
M. Leprae were tested (2µg/mL): ML2028, ML73f, ML82f, ML 92f, ML2531, 
ML2055, ML2203, ML2346, ML811TR, ML33f, ML2380, ML2659, ML2629, 
ML2603, ML2258, ML1213, ML0316, ML0276, ML0543, ML2044, ML46f, 

ML0540, ML1011, ML26f, ML41f, ML1632, ML1685 e ML1181. Results: All M. 
Leprae proteins tested had several potential B cell epitopes. However only half 

of the proteins were immunogenic. The recombinant proteins with specific 
serologic reactivity between MB patients were: ML2055 (64,4%), ML92f (64,4%) 

and ML46f (86,6%). Among patients PB: ML46f (33.3%), ML92f 
(22.2%). ML0276, ML41f, ML26f and ML73f were immunogenic with nonspecific 
recognition. ML33f, ML1011, ML1181, ML1685, ML0540, ML2044 and ML1632 
were not immunogenic. Conclusion: The in silico predictions for potential cell 

immunogenicity and specificity of M. leprae proteins were not validated by 



serology. This study identified new recombinant proteins of M. leprae that can 
be potentially used in the serodiagnosis of leprosy. These proteins may lead to 

the development of a more sensitive and specific serological test for the 
diagnosis of leprosy, especially if incorporated with the PGL-I antigen.............59
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A maioria dos casos de hanseníase no Brasil está concentrada nas regiões 
Norte, Centro-Oeste e Nordeste. No estado de Goiás, no ano de 2007 foram 

diagnosticados 1.839 casos novos e a prevalência foi de 6,17/10.000 
habitantes (Brasil/SINAN 2008; Brasil 2008). Dados recentes mostram que no 

ano de 2008, o número de casos registrados de hanseníase foi de 249.007 
casos, e no Brasil foram registrados 45.847 casos, indicando uma prevalência 

nacional de 2,4/10.000 habitantes (OMS 2009). .................................................2

O coeficiente de detecção de casos novos na Região Centro-Oeste está 
representado na Figura 2.....................................................................................3

..............................................................................................................................3

Figura 2 – Coeficiente de Detecção de Casos Novos de Hanseníase por 
100.000 habitantes, Brasil e Regiões, 2001- 2008 (Brasil/SINAN 2009).............3

1.3. Agente Etiológico da Hanseníase..................................................................3

O M. leprae foi descrito em 1873 na Noruega pelo pesquisador Amauer 
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A multiplicação do M. leprae ocorre em temperaturas entre 27°C a 30°C, por 
divisão binária a cada 12 a 21 dias, tempo de multiplicação muito lento quando 

comparado ao de outras micobactérias patogênicas. Essas propriedades 
resultam na cronicidade da doença e no longo período de incubação que varia 

em média de 2 a 10 anos (Rees 1976; Jacobson & Krahenbuhl 1999). O M. 
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antígenos do bacilo. Apesar disso o M. leprae se multiplica in vivo após 
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A parede celular do M. leprae é constituída de uma camada de peptideoglicana 
associada por ligações covalentes a arabinogalactana. Os ácidos micólicos, 

lipídeos característicos do seu envelope celular, estão ligados a resíduos 
terminais de arabinose da arabinogalactana.  Sua camada mais externa é 

composta por moléculas como o tiocerol dimicocerosatos (PDIMs), fosfatidil-
inusitol, manosideos, lipomanana (LM), lipoarabinomananas (LAM) e grandes 

quantidades de glicolipídeo fenólico (PGL), o qual confere especificidade 
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(LM), lipoarabinomananas (LAM), trialose monomicolato (TMM), fosfatidil-

inusitol (PDIM). Fonte: Adaptado de Vissa, V.D; Brennan, P.J. 2001..................5

1.4. Genoma do M. leprae....................................................................................5

Em 2001, a publicação do genoma completo do M. leprae (Cole et al. 2001) 
revelou uma redução gênica extensa quando comparado ao 

M. tuberculosis. Enquanto o genoma do M. tuberculosis possui 4,4 x 106 pares 
de bases (pb) com cerca de 3.929 genes e apenas 6 pseudogenes, o genoma 
do M. leprae possui 3,3 x 106 pb, contendo aproximadamente 1.600 genes e 1 

133 pseudogenes (Figura 4) (Cole et al. 2001). Em torno de 165 dos genes 
codificadores de proteínas do M. leprae não possuem ortólogos em M. 

tuberculosis. Cerca de apenas 40% do genoma do M. leprae codifica genes 
funcionais, enquanto, no genoma do M. tuberculosis observa-se que 90% dos 

genes apresentam capacidade de codificar proteínas 
(http://genolist.pasteur.fr/Leproma - Acesso em 22/04/2009). Vissa & Brennan 
em 2001 realizaram análise funcional dos genes preservados do M. leprae, a 
qual revelou a integridade da maioria das suas vias anabólicas, entretanto, 

foram observadas algumas deleções e mutações em vias catabólicas 
essenciais. ...........................................................................................................5

..............................................................................................................................6

Figura 4. Genoma do M. leprae. (Adaptado de Cole et al. 2000)........................6

A baixa versatilidade metabólica exigida para a sua sobrevivência em 
macrófagos e células de Schwann provavelmente favoreceram essas 



mutações, as quais provocaram a perda de genes importantes para a sua 
sobrevivência em outros ambientes. Todo esse processo evolutivo contribuiu 

para a perfeita adaptação do M. leprae ao organismo humano..........................6

Em 2005, Monot e colaboradores demonstraram através da análise do genoma 
de 175 amostras de M. leprae provenientes de 21 países representando os 5 
continentes, que a hanseníase teve origem na África há mais de 5.000 anos, 
mais especificamente na atual Etiópia. A propagação do bacilo provavelmente 

ocorreu através de soldados de Alexandre, o Grande (século IV aC) que 
invadiram a região e depois voltaram para a Europa e Oriente Médio, assim 

como pelo tráfico de escravos e migração dos povos.  Esses dados 
contradizem a teoria de que a hanseníase teve origem na Ásia, particularmente 

na Índia. Nesse trabalho, Monot e colaboradores (2005) analisaram em 
diferentes cepas do M. leprae a distribuição de polimorfismos de base única 

(Single Nucleotide Polymorphisms – SNPs). Os SNPs são alterações da 
sequência de DNA que ocorrem quando um único nucleotídeo (A, T, C, ou G) 

na sequência do genoma é modificado. A análise demonstrou uma variabilidade 
genética extremamente reduzida entre as diferentes cepas do M. leprae, o que 

indica uma alta proximidade filogenética entre essas cepas. Foram 
identificados 4 padrões de SNPs: O tipo 1 estava presente na maior parte da 

Ásia Central. O tipo 2, o mais raro e provavelmente o mais antigo, foi 
encontrado na região da Etiópia e regiões próximas. O tipo 3 foi encontrado na 

Europa, Américas e no norte da África. O tipo 4 foi identificado na África e 
Oriente Médio. No Brasil predominam os SNPs: tipo 3, provavelmente oriundo 

dos europeus e o tipo 4, provavelmente introduzido por escravos da África 
Ocidental. .............................................................................................................6

A baixa proporção de variantes genéticas no genoma do M. leprae pode ser 
explicada devido ao seu tempo de geração extremamente longo, indicando que 
a diversidade genética do hospedeiro humano representa o fator principal para 
a gravidade e susceptibilidade à doença. ...........................................................7

A estimativa de que somente cerca de 1-3% dos indivíduos expostos ao M. 
leprae desenvolvem hanseníase corrobora a hipótese da influência genética na 

doença (Moraes et al. 2006). Pesquisadores canadenses, brasileiros, 
vietnamitas, franceses e holandeses mostraram que polimorfismos em uma 

região do cromossomo 6 estão associados à suscetibilidade para a 
hanseníase. Esse estudo detectou SNPs comuns às famílias estudadas e que 

pudessem estar relacionados à hanseníase (Santos et al. 2002; Mira et al. 
2003). Seis SNPs foram identificados nas famílias vietnamitas associados à 

hanseníase, dos quais 4 estavam nos genes PACRG e PARK2. O estudo mais 
detalhado desses dois genes encontrou 81 polimorfismos, 19 deles associados 
à doença. Os dois polimorfismos mais importantes em indivíduos vietnamitas 
também foram os mais significativos nos indivíduos brasileiros. O fato de os 
mesmos resultados terem sido obtidos em populações com origens étnicas 

distintas permitiu classificar essas variações genéticas como fatores de risco 



para a hanseníase (Mira et al. 2004). Os genes PACRG e PARK2 estão 
envolvidos com a eliminação de proteínas que não são mais necessárias à 

célula. A mutação desses genes está relacionada a uma produção anormal da 
enzima parkina, a qual encaminha as proteínas ao proteossomo, para serem 

destruídas. Tais genes controlam vias bioquímicas que interagem com 
proteínas da resposta imune, incluindo as envolvidas com a sinalização dos 

TLR (Receptores Semelhantes a Toll, do inglês Toll-Like Receptors) e indução 
de anergia de células T (Mira et al. 2004; Malhotra et al. 2006)..........................7

1.5. Classificação das Formas Clínicas da Hanseníase......................................8

Hanseníase Lepromatosa-Lepromatosa (LL): caracterizada pela alta produção 
de anticorpos e RIC baixa ou ausente, correspondendo ao pólo de baixa 

resistência ao M. leprae. As lesões eritematosas apresentam limites imprecisos 
e são constituídas por pápulas, nódulos, placas, tubérculos, ulcerações e 
infiltrações difusas, sendo mais acentuadas na face e nos membros. Sua 

evolução crônica caracteriza-se pela infiltração progressiva e difusa da pele, 
mucosas das vias aéreas superiores, olhos, nervos, podendo afetar os 
linfonodos, fígado e o baço. Pode ocorrer comprometimento nervoso na 
inervação vascular e nos troncos nervosos com deficiências funcionais e 

sequelas tardias. O exame histopatológico apresenta infiltrado celular 
composto de histiócitos multivacuolados com citoplasma constituído de grande 

quantidade de lipídeos, o que confere a essas células aspecto espumoso, 
sendo conhecidas como células de Virchow. A baciloscopia é fortemente 

positiva, representando importante foco infeccioso e reservatório do bacilo nos 
pacientes não-tratados (Ridley & Jopling 1966)...................................................9

As formas intermediárias da hanseníase são caracterizadas por sua variação 
imunológica, o que faz com que haja grande diversidade nas suas formas 

clínicas, mesclando características dos dois pólos da doença:...........................9

Hanseníase Borderline-Tuberculóide (BT): caracterizada por lesões de pele 
bem delimitadas. Apresentam maior número de lesões e de troncos nervosos 
acometidos que na forma TT. O histopatológico revela granulomas formados 
por células epitelióides, células de Langhans e contornados por linfócitos. A 
baciloscopia geralmente é negativa ou com raros bacilos (Ridley & Jopling 

1966).....................................................................................................................9

Hanseníase Borderline-Borderline (BB): conhecida como forma dimorfa, 
caracterizada pelo surgimento de poucas lesões com limites externos 

imprecisos, ou ainda, por múltiplas lesões bem definidas, porosas, conhecidas 
como lesões em renda ou queijo suíço (Ridley & Jopling 1966). A baciloscopia 

geralmente é positiva. Ao exame histopatológico observa-se a presença de 
bacilos, com células epitelióides difusamente espalhadas. Pode ser observada 

a “faixa de Unna”, que é uma faixa de fibras colágenas, correspondente à 
derme papilar retificada. Células gigantes e linfócitos em geral são escassos e 

pode se observar edema intra e inter celular.......................................................9



Hanseníase Borderline-Lepromatosa (BL): forma intermediária entre a BB e a 
LL com características de ambas. Caracterizada por numerosas lesões mal 

delimitadas e eritematosas. A baciloscopia geralmente é positiva e no 
histopatológico observa-se granuloma com macrófagos não diferenciados e 

grande quantidade de bacilos (Ridley & Jopling 1966)......................................10

1.6. Fontes de Infecção e Transmissão da Hanseníase....................................10

Pacientes MB não-tratados são apontados como importantes fontes de 
infecção pelo M. leprae (Jackobson & Krahenbuhl 1999; Shepard 1960; Pedley 
1973; Job et al. 2008). Contatos intradomiciliares de pacientes MB apresentam 
risco relativamente maior de desenvolverem a doença em relação à população 
geral, mostrando que o contato íntimo e prolongado com pacientes bacilíferos 

não-tratados tem importante papel na infecção (Brown 1959; Douglas et al. 
1984; Douglas et al. 2004; Fine 1997; Moet et al. 2006). Acredita-se que a 

contaminação também possa ocorrer pela pele através de contato com 
hansenomas de pele ulcerados (Job et al. 2008). As secreções orgânicas como 
leite, esperma, suor, e secreção vaginal de pacientes com hanseníase, podem 

conter bacilos, mas acredita-se que não apresentam importância na 
disseminação da infecção (Talhari 1997; Yamalker 2002). ...............................10

Há relatos da existência de portadores sadios do M. leprae, identificados pela 
técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para DNA de M. leprae, 

positiva em esfregaço nasal (Almeida et al. 2004; Gerrero et al. 2002). Não se 
sabe se esses indivíduos podem ser fonte de disseminação da doença através 
da excreção nasal de bacilos (Beyene et al. 2003)............................................11

Em áreas endêmicas para M. leprae a maioria dos indivíduos expostos é 
resistente ao bacilo, não desenvolvendo a doença. Fatores genéticos, 

ambientais, imunológicos e nutricionais podem aumentar a suscetibilidade à 
infecção (De Vries et al. 1976; Moraes et al. 2006; Pereira et al. 2008). 

Variantes dos genes PACRG e PARK2 são consideradas fatores de risco para 
o desenvolvimento da hanseníase (Mira et al. 2004; Malhotra et al. 2006).......11

 A resposta imune frente à infecção pelo M. leprae determina o curso da 
doença e suas formas clínicas. Após a infecção pelo M. leprae o indivíduo pode 

evoluir para a cura ou desenvolver a doença (Moraes et al. 2006). Tendo em 
vista que a principal forma de transmissão do bacilo ocorre pela via respiratória, 

as células dendríticas da mucosa nasal do hospedeiro representam as 
primeiras células do sistema imune que reconhecem o bacilo via receptores de 

padrões moleculares de micobactérias, os chamados receptores de 
reconhecimento de padrões (PRR). As células dendríticas fagocitam o 

M. leprae e exercem a sua capacidade de processamento e de apresentação 
dos antígenos. Posteriormente, as células dendríticas migram para os 
linfonodos, perdem a sua capacidade fagocítica e ocorre o aumento da 

expressão de moléculas do MHC de classe II e moléculas co-estimuladoras. Os 
macrófagos também são ativados via PRRs e potencializam a sua habilidade 



de produzir citocinas, como o fator de necrose tumoral do tipo α (TNF- α) e a 
interleucina 12 (IL-12), sendo esta última responsável pela ativação de 

linfócitos CD4+ e de células natural killer (NK). As células NK sob ação da IL-12 
e IL-23 produzem interferon gama (IFN-γ) que potencializa a ação microbicida 
dos macrófagos (Golkar et al. 1994; Mittal et al. 1989; Demangel et al. 2000; 

Santos et al. 2001). ............................................................................................11

 A evolução da hanseníase depende do tipo de resposta imune, mais 
especificamente, da subpopulação de linfócitos T em atividade (Modlin et al. 

1986).  A polarização da resposta imune celular para o tipo Th1 é eficaz e 
confere resistência a doença, a qual se apresenta de forma mais localizada. A 
polarização da resposta imune para o tipo Th2 não é eficaz para destruir os 

bacilos, conferindo susceptibilidade a hanseníase que tende a se apresentar de 
forma disseminada (Modlin et al. 1996; Modlin 1993; Mendonça et al. 2008). 12

  No pólo tuberculóide da hanseníase ocorre a formação de resposta imune 
celular do tipo Th1 com produção das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, TNF-α, 

IL-12, IL-23 e IL-2, responsáveis pela manutenção da resposta celular e 
destruição do bacilo (Beutier 1999; Langrish et al. 2003). Os macrófagos e os 
linfócitos sob ação dessas citocinas formam o granuloma (Roach et al. 2002). 

Foram observados em biópsias de lesões de pacientes tuberculóides a 
presença de células dendríticas e monócitos expressando PRR, como os 
receptores Toll-like (TLR), principalmente os TLR-1 e TLR-2, os quais são 

ativados por lipoproteínas derivadas do M. leprae (Krutzik et al. 2003). O TLR-2 
está envolvido na resposta imune inata a antígenos da parede do M. leprae, 

ativando macrófagos e induzindo a produção inicial de IL-12 e o 
estabelecimento de respostas do tipo Th1 (Krutzik et al.  2003). Além disso, a 

ativação do TLR2 pode induzir a apoptose de células de Schwann contribuindo 
para a lesão neural associada a hanseníase (Oliveira et al. 2003)...................12

  A IL-12 e IL-23 estimulam a produção de IFN-γ  em linfócitos T CD4 e células 
NK, contribuindo para a polarização de resposta imune tipo Th1 (Foss et al. 

1993; Brightbill et al. 1999, Krutzik et al.  2003; Krutzik et al. 2005). O  IFN-γ é 
produzido e secretado pelos linfócitos TCD4+ e células NK. Essa citocina é a 

principal mediadora da ativação de macrófagos. O macrófago sob ação do IFN-
γ é estimulado a aumentar a sua produção de reativos intermediários de 
oxigênio (ROI) e de nitrogênio (RNI), com o intuito de matar ou diminuir a 
proliferação do M. leprae (Scollard et al. 2006). O IFN-γ também induz a 
ativação da enzima óxido nítrico sintetase, responsável pela indução da 

produção do óxido nítrico, que leva à destruição dos bacilos no interior dos 
macrófagos. Além disso, essa citocina exerce importante papel na inibição de 

linfócitos Th2 (Goulart et al. 2002). O TNF-α, produzido pelos macrófagos, está 
envolvido na regulação da imunidade ao M. leprae atuando na formação e 

manutenção do granuloma, sendo também associada à destruição tecidual e a 
reações hansênicas (Rouch et al. 2002; Santos et al. 2002). ...........................12



No pólo lepromatoso da hanseníase observa-se a formação de resposta imune 
humoral com vigorosa produção de anticorpos, caracterizada pela polarização 
da resposta imune Th2, a qual é ineficaz na destruição dos bacilos (Modlin et 

al. 1986; Mendonça et al. 2008).  A produção de antígenos PGL-I específico da 
parede do M. leprae, e antígenos LAM, suprimem a ativação dos macrófagos e 

estimula a polarização para a resposta imune do tipo Th2, o que favorece a 
multiplicação do bacilo no citoplasma das células infectadas (Hashimoto et al. 
2002). Pacientes lepromatosos apresentam altos títulos de anticorpos contra 

PGL-I, que não são capazes de destruir o bacilo (Cho et al. 2001). Observa-se 
nesse pólo da doença a produção das citocinas supressoras da resposta imune 
como o fator de crescimento e transformação do tipo β (TGF-β), IL-4 e IL-10, as 
quais inibem a ativação dos macrófagos e diminuem a expressão de moléculas 
de MHC de classe II pelas células apresentadoras de antígenos (Yamamura et 
al. 1992; Sieling 1994). A IL-4 atua ainda diminuindo a expressão de TLR-2 nos 
monócitos (Brightbill et al. 1999). O TGF-β tem atividade imunossupressora de 
linfócitos T pela inibição da produção de IL-12 e IFN-γ (Khanolkar-Young et al. 

1998; Kiszewski et al. 2003). .............................................................................13

O teste cutâneo de Mitsuda ou lepromina avalia a RIC na hanseníase. Esse 
teste consiste em uma injeção intradérmica de suspensão de antígenos do M. 

leprae mortos pelo calor, na face anterior média do antebraço e a leitura da 
reação é feita após 28 dias (Bloom et al. 1979). A leitura é realizada após 1 

mês, quando podemos encontrar lesão infiltrada (reação positiva) ou ausência 
de lesão (reação negativa). O teste de Mitsuda não é utilizado como teste 
diagnóstico de rotina para hanseníase por apresentar reação cruzada com 

outras micobactérias não patogênicas e com a vacina Bacilo Calmette-Guérin 
(BCG), mas pode ser utilizado para se avaliar o prognóstico da infecção. 

Pacientes com maior quantidade de bacilos nas lesões e reação de Mitsuda 
negativa são mais susceptíveis a doença, enquanto aqueles com ausência de 

bacilos nas lesões e reação de Mitsuda positiva são mais resistentes a 
hanseníase (OMS 1997; Brasil 2002). ..............................................................13

Outros testes cutâneos com proteínas purificadas nativas e mais recentemente 
com peptídeos sintéticos do M. leprae foram avaliados para o diagnóstico da 

hanseníase e no monitoramento da exposição ao bacilo, porém apresentaram 
baixa especificidade (Brennan 2000). ...............................................................14

1.8. Reações Hansênicas...................................................................................14

No curso crônico da hanseníase, episódios inflamatórios agudos podem surgir 
antes da introdução do tratamento, na vigência desse ou após a alta 
terapêutica. Esses episódios inflamatórios são denominados reações 

hansênicas (Kumar et al. 2004). As reações hansênicas podem ser definidas 
como manifestações clínicas resultantes de alterações do equilíbrio 

imunológico entre o hospedeiro e o M. leprae e são as principais responsáveis 
pelo dano neural, incapacidades físicas e morbidade na hanseníase (Scollard 



et al. 2006). A produção exacerbada de TNF-α está correlacionada com a 
ocorrência dessas reações tanto in vitro quanto in vivo (Moraes et al. 1999). 

Existem dois tipos distintos de reações hansênicas, a reação tipo 1 e a reação 
tipo 2, que podem ocorrer ambas em momentos distintos no mesmo paciente 

(Rea & Sieling 1998; Kumar et al. 2004)............................................................14

 A reação tipo 1 ou reação reversa (RR) é resultado de um aumento da RIC a 
antígenos do M. leprae. A RR tende a ocorrer em pacientes borderline, 

especialmente naqueles com a forma BT (Godal et al. 1973; Grugni et al. 1990; 
Roche et al. 1997; Sauderson et al. 2000). Na RR observa-se o aumento na 
expressão dos genes das citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-2, IL-8, IL-12, 
IFN-γ e TNF-α (Sreenivasan, et al.1998; Moraes et al. 1999; Moraes et al. 

2001). O TNF-α foi considerado uma das principais citocinas envolvidas na 
mediação do dano neural ou necroses teciduais (Moraes et al. 1999; Moraes et 
al. 2001; Grau et al. 1992). Alguns estudos de imunohistoquímica evidenciaram 

concentrações elevadas dessa citocina em lesões de pele durante a RR 
(Yamamura et al. 1992). O quadro clínico na RR caracteriza-se pelo surgimento 
de novas lesões ou exacerbação das lesões existentes, com ou sem neurite e 

nos casos mais severos pode ocorrer ulceração e necrose nas lesões 
(Barnetson et al. 1975; Sauderson et al. 2000; Stephen & Lockwood 2008). A 

RR tende a evoluir gradualmente podendo durar algumas semanas e 
geralmente está associada ao envolvimento de um ou mais nervos periféricos 
(Rose et al. 1991). Entre os fatores de risco para o surgimento da RR estão os 

pacientes com hanseníase borderline, baciloscopia positiva e sorologia anti-
PGLI positiva (Roche et al. 1997; Britton 1998).................................................14

A reação tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH)  ocorre nas formas BB, BL 
e LL (Van Braekel et al. 1994; Pocaterra et al. 2006). O aparecimento do ENH é 
mais comum em pacientes após o tratamento com PQT (Kumar et al. 2004). O 

ENH se caracteriza pelo aparecimento súbito de nódulos eritematosos e 
dolorosos disseminados pelo corpo além de placas e pápulas que podem 

ulcerar. Nas formas mais graves do ENH pode ocorrer a ulceração das lesões 
cutâneas podendo levar a necrose. São comuns os sintomas sistêmicos como 
febre, dores nas articulações, mal-estar, aumento dos linfonodos, edemas de 

mãos e pés, neurites e hepatoesplenomegalia (Jopling 1970; Smith et al. 2002). 
Durante o aparecimento do ENH observa-se o aumento de proteínas de fase 

inflamatória aguda, proteinúria, aumento das frações C2 e C3 do complemento, 
leucocitose com neutrofilia, baixas concentrações de anticorpos anti-PGL-I e 

presença de imunocomplexos nos tecidos lepromatosos (Schwerer et al. 1984; 
Stefani et al. 1998; Guerra et al. 2002). ............................................................15

Alguns estudos em ENH demonstraram a produção de IFN-γ (Sreenivasan et 
al. 1998), TNF-α (Sarno et al. 1991; Stefani et al. 2003;), IL-2, IL-6, IL-7 e IL-12 

(Moraes et al.1999; Stefani et al. 2009). Esses dados indicam uma ativação 
pelo menos transitória da RIC tipo Th1 durante a reação tipo 2, o que 

normalmente não é observado nos pacientes BL e LL (Rao & Rao,1987; 



Sreenivasan et al. 1998). Nas lesões de ENH também observa-se um aumento 
seletivo na expressão de RNA mensageiro (RNAm) de IL-6, IL-8 e IL-10 e 

expressão persistente do RNAm das IL-4 e IL-5 (Yamamura et al. 1992). Entre 
os fatores de risco para a ocorrência do ENH estão o índice baciloscópico 
elevado, pacientes LL, sexo feminino, infiltração cutânea difusa e gravidez 

(Manandhar et al. 1999; Saunderson et al. 2000; Kumar et al. 2004)...............15

1.9. Diagnóstico da Hanseníase.........................................................................16

1.9.1. Diagnóstico Clínico...................................................................................16

O diagnóstico da hanseníase, ainda hoje, baseia-se principalmente em 
sintomas e sinais clínicos. O exame dermato-neurológico do paciente avalia a 
sensibilidade térmica, tátil e dolorosa nas lesões de pele, identifica neurites, 
comprometimento de troncos de nervos periféricos, incapacidades físicas e 

deformidades (OMS 2000; Brasil 2001). ...........................................................16

Para a identificação de dano neurológico realiza-se a inspeção dos olhos e 
nariz e avalia-se a força muscular. A apalpação dos troncos nervosos dos 

membros superiores e inferiores (nervos auriculares, ulnares, radiais e tibiais) é 
realizada para verificar a ocorrência de espessamento neural (OMS 2000; 

Brasil 2001). A integridade dos troncos periféricos relaciona-se com a 
sensibilidade normal e a alteração desses sugere alteração na percepção de 

sensações de pressão, tato, calor, dor e frio (Brasil 2001). ..............................16

A classificação do grau de incapacidade física (GIF) pode ser feita pelo teste 
dos monofilamentos. Os monofilamentos de Semmes-Weinstein (SW) são 

constituídos por fios de nylon de 38 milímetros de comprimento e com peso e 
diâmetros diferentes. Para realizar a pesquisa de sensibilidade com os 

monofilamentos de nylon são aplicados estímulos com forças progressivas que 
permitem avaliar e quantificar o limiar de percepção do tato e pressão. É 

considerado um dos melhores testes para uso no trabalho de campo e nos 
centros de referências para hanseníase (Vilarroel et al. 2007).........................16

Em conclusão, é considerado caso de hanseníase, o indivíduo que apresentar 
pelo menos um dos seguintes sinais cardinais: lesões ou áreas de pele com 

alterações de sensibilidade, acometimento neural com espessamento de nervo 
com ou sem alteração de sensibilidade e presença de BAAR na baciloscopia 

(OMS 2005)........................................................................................................16

1.9.2. Baciloscopia e Exame Histopatológico ...................................................17

A baciloscopia é um exame complementar de baixo custo na identificação do 
M. leprae diretamente de raspado dérmico das lesões hansênicas ou de outros 

locais de coleta selecionados, como lóbulos auriculares, cotovelos e joelhos 
(OMS 2000). Nos pacientes LL, a baciloscopia da linfa tende a ser fortemente 
positiva, porém nas formas tuberculóides da doença a baciloscopia é negativa 

(OMS 2006)........................................................................................................17



O exame histopatológico de biópsias de lesões de pele avalia a presença de 
granulomas, BAAR, infiltrado celular, agressão neural, vasculite na derme e 
estratificação e espessamento de tecidos (Ridley 1955; Job 2007). O exame 

histopatológico e a baciloscopia, não fazem parte dos exames de rotina 
preconizados pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase, mas são 

utilizados em protocolos de pesquisa permitindo a classificação da hanseníase 
(Brasil 2000)........................................................................................................17

1.9.3. Reação em Cadeia de Polimerase para o DNA do M. leprae..................17

 Com o avanço das técnicas de biologia molecular foi possível a detecção do 
DNA do M. leprae pela PCR (ML-PCR) em vários tecidos e líquidos corporais 
assim como em fragmentos de biópsias de pele e de nervos (Gillis & Williams 
1991; Shamsi et al. 2007; Martinez et al. 2009). A PCR para DNA de M. leprae 
é uma técnica altamente específica podendo ser realizada a partir de amostras 

biológicas, porém apresenta baixa sensibilidade em pacientes PB. Alguns 
estudos demonstraram que em pacientes com baciloscopia negativa a chance 

de encontrar DNA de M. leprae pela ML-PCR é baixa (Scollard et al. 1998; 
Santos et al. 1999). Entretanto, Job e colaboradores em 1997 demonstraram 

que a ML-PCR foi de 5 a 6 vezes mais eficaz na confirmação do diagnóstico de 
pacientes PB que o diagnóstico clínico, baciloscópico e histopatológico..........17

Diferentes genes específicos do M. leprae são utilizados como alvo da 
amplificação por PCR: fragmento de 742 pb da sequência repetitiva do gene 

que codifica o antígeno de 65 kD (Santos et al. 1993), gene LSR/A15 que 
codifica o antígeno de 15 kDa (Misra et al. 1995), fragmentos 455 pb e 320 pb 
da sequência RLEP (Jamil et al. 1994), fragmento de 531 pb gene pra 36kDa 
do M leprae (Wichitwechkarn et al. 1995; van der Vliet et al. 1993), fragmento 
de 171 pb do gene 16S RNAr (Arnoldi et al. 1992; Kurabachew et al. 1998), 
fragmento 372 pb (Nishimura et al. 1994), fragmento de 360 pb do gene que 
codifica para a proteína de 18 kDa (Williams et al. 1990; Scollard et al. 1998; 

Fiallo et al. 1992; Stefani et al. 2003), fragmento de 560 pb do gene que 
codifica um antígeno rico em prolina (de Wit et al. 1991), entre outros.............18

A ML-PCR é uma técnica restrita a laboratórios de referência e laboratórios de 
pesquisa e não é usada para o diagnóstico de rotina por requerer reagentes e 

equipamentos de alto custo e apresentar baixa sensibilidade para pacientes PB 
(Goulart & Goulart 2008)....................................................................................18

1.9.4. Testes Sorológicos ...................................................................................18

A sorologia específica para hanseníase mais utilizada e melhor padronizada 
atualmente é o ensaio imunoenzimático (ELISA - “Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay”) desenvolvido para detectar anticorpos anti-PGL-I 
específico do M. leprae (Bührer-Sékula et al. 1998). ........................................18

O PGL-I é um lipídeo exclusivo da parede celular do M. leprae que constitui 
cerca de 2% da massa total do bacilo e estimula principalmente a produção de 
anticorpos da classe IgM (Brennan et al. 1980; Brett et al. 1983). Os anticorpos 



IgM anti-PGL-I são altamente específicos e não apresentam reação cruzada 
com o M. tuberculosis ou com outras micobactérias conhecidas (Cho et al. 

1988; Cho et al. 1992). Com o advento do PGL-I e a consequente produção de 
análogos neoglicolipídicos, como o monossacarídeo–octyl–BSA (M-O-BSA), o 
dissacarídeo–BSA (D-BSA), dissacarídeo–octyl–BSA natural (ND–O–BSA) e o 
trissacarídeo–phenil–BSA (NT-P-BSA), foram possíveis estudos utilizando o 

ELISA para detectar a presença de anticorpos contra o PGL-I (Bührer-Sékula et 
al. 2000). ............................................................................................................18

A produção de anticorpos anti-PGL-I está relacionada com a alta carga bacilar 
e doença multibacilar (Schwerer et al. 1984; Young et al. 1983; Gelber et al. 

1989). A sorologia anti-PGL-I apresenta sensibilidade de 70-90% para 
pacientes MB (Bührer-Sékula et al. 2003; Parkash et al. 2008). Em pacientes 
PB a sensibilidade é baixa, de aproximadamente 30%, o que ocorre devido à 

baixa produção de anticorpos e a polarização de resposta do tipo Th1 (Douglas 
et al. 1984; Oskam et al. 2003).  .......................................................................19

Estudos com contatos intradomiciliares de pacientes MB e indivíduos 
saudáveis de área endêmica mostraram que estes indivíduos também podem 
apresentar sorologia positiva para PGL-I. Douglas e colaboradores em 2004 

demonstraram que a sorologia positiva para PGL-I entre contatos domiciliares 
representava um fator de risco para o desenvolvimento de hanseníase quando 
comparados com contatos com sorologia negativa para PGL-I. ......................19

Em 1998 foi desenvolvido um teste sorológico para detecção de anticorpos 
anti-PGL I da classe IgM, com sensibilidade e especificidade similar ao ELISA 

anti- PGL I (Bührer-Sékula et al. 1998). O teste Dipstick ou teste de fita simples 
utiliza um antígeno semi-sintético, baseando-se no uso de uma fita composta 
por duas bandas horizontais de nitrocelulose fixadas em suporte de plástico. 

Para realização desse teste utiliza-se soro ou sangue total e a leitura é feita em 
três horas (Bührer-Sékula et al. 2000). .............................................................19

O Departamento de Pesquisa Biomédica do KIT (Koninklijk Instituut voor de 
Tropen – Instituto Real Tropical) em Amsterdam desenvolveu um teste rápido 
no formato de fluxo lateral (ML-Flow), que apresenta como principal vantagem 

a facilidade de execução em campo, não necessitando de reagentes 
refrigerados, equipamentos especializados ou mão de obra treinada. Utiliza 

como amostra sangue total ou soro e a leitura é feita em até 10 minutos. 
Testes em grupo de soros provenientes de pacientes com hanseníase e de 

controles negativos de regiões endêmicas, revelou que o ML-Flow apresenta 
sensibilidade e especificidade semelhantes aquelas do ML-Dipstick e do teste 

ELISA (Bührer-Sékula et al. 2001).....................................................................19

A sorologia anti-PGL-I não é eficaz na distinção entre infecção passada, atual 
ou apenas exposição ao M. leprae, por esse motivo a sorologia não deve ser 
empregada como ferramenta única de diagnóstico (Cho et al. 1992; Baumgart 

et al. 1993; Oskan et al. 2003). Entretanto, o uso da sorologia anti-PGL-I 



associado com o diagnóstico clínico pode ser útil na detecção, classificação e 
monitoramento de pacientes MB (Bührer-Sékula et al. 1998; Bührer-Sékula et 

al. 2007; Grossi et al. 2008). Bührer-Sékula e colaboradores (2007) 
demonstraram em um estudo com pacientes do Brasil, Nepal e Nigéria a 
utilidade do ML-Flow como ferramenta sorológica para a classificação da 

hanseníase. A utilização do teste ML- Flow melhora a classificação, reduz o 
risco de sub-tratamento e minimiza a necessidade de testes cutâneos. Assim, a 

sorologia pode ser uma ferramenta alternativa para a decisão do tratamento 
adequado, em situações em que os sinais e sintomas não são suficientes para 
a classificação em hanseníase MB ou PB (Grossi et al. 2008; Parkash 2008).20

 Os recentes avanços em técnicas de biologia molecular de expressão gênica, 
clonagem de genes e novas ferramentas de bioinformática permitiram a 

produção de proteínas recombinantes as quais são avaliadas quanto ao seu 
potencial diagnóstico e para o desenvolvimento de testes sorológicos mais 

sensíveis e específicos para hanseníase (Cole et al. 2001; Reece et al. 2006 ). 
............................................................................................................................20

Proteínas recombinantes do M. leprae são utilizadas em diversas pesquisas 
visando avaliar a imunidade humoral e celular na hanseníase. Estudos 

recentes utilizam a detecção de IFN-γ como marcador de imunidade celular 
após estimulação de células sanguíneas com proteínas recombinantes ou 

peptídeos sintéticos, com o objetivo de desenvolver um método diagnóstico 
sensível e específico para hanseníase PB (Spencer et al. 2005; Araoz et al. 

2006; Duthie et al. 2008). Geluk e colaboradores (2005) testaram a 
imunogenicidade de 17 proteínas recombinantes em células sanguíneas 

mononucleares periféricas de pacientes com hanseníase e grupos controles do 
Brasil. Das proteínas testadas 5 (ML0576, ML1989, ML1990, ML2283 e 

ML2567) induziram significantes níveis de IFN-γ (acima de 50 pg/ml)  em 
pacientes PB e contatos de pacientes MB. Em 2006, Araoz e colaboradores 
testaram a capacidade de 12 proteínas recombinantes em induzir RIC em 
sangue total de pacientes com hanseníase e grupos controles em Mali e 

Bangladesh. Das proteínas testadas 4 (ML1553, ML1829, ML0410 e ML0308) 
foram imunogênicas e específicas, induzindo forte resposta celular com 

produção de IFN-γ em pacientes com hanseníase PB e contatos domiciliares.
............................................................................................................................20

Testes de ELISA para detecção de anticorpos da classe IgG contra proteínas 
recombinantes do M. leprae revelaram antígenos candidatos ao uso no 
diagnóstico sorológico da hanseníase, especialmente em pacientes com 

hanseníase MB (Duthie et al. 2007; Reece et al. 2006). Em 2006, Reece e 
colaboradores descreveram a reatividade sorológica de pacientes com 
hanseníase e controles das Filipinas a 13 proteínas recombinantes do 

M. leprae. Dentre estas, as proteínas ML2331 e ML0405 foram imunogênicas e 
específicas para pacientes MB. Duthie e colaboradores em 2007 avaliaram a 

reatividade humoral de pacientes com hanseníase e controles do Brasil, 



Filipinas e Japão a proteínas recombinantes do M. leprae. As proteínas 
ML2331 e ML0405 também foram consideradas imunogênicas e específicas 

para pacientes MB nesse estudo. .....................................................................21

A pesquisa da resposta imune humoral de pacientes com hanseníase e 
indivíduos controles a proteínas recombinantes do M. leprae apresenta crucial 

importância para o diagnóstico da hanseníase. A descoberta de novos 
antígenos imunogênicos e específicos para pacientes com hanseníase pode 

possibilitar o desenvolvimento de um método diagnóstico específico e sensível 
para hanseníase MB e PB, especialmente se esses antígenos forem 

incorporados ao antígeno PGL-I (Stefani 2008). ...............................................21

2. JUSTIFICATIVA..............................................................................................22

Entre os maiores desafios para o controle e eliminação da hanseníase está o 
desenvolvimento de testes laboratoriais para o diagnóstico da infecção, uma 
vez que, o diagnóstico da hanseníase ainda é baseado apenas nos sinais e 

sintomas clínicos da doença. ............................................................................22

A sorologia anti PGL-I não apresenta sensibilidade adequada para o 
diagnóstico de pacientes PB e mesmo entre os pacientes MB a sensibilidade 
da sorologia anti PGL-I é em torno de 70-90%. Isso indica que a identificação 

de novos antígenos específicos do M. leprae que sejam reconhecidos por soros 
de pacientes com hanseníase pode oferecer novos reagentes diagnósticos que 

podem ser acrescentados ao antígeno PGL I abrindo a perspectiva de 
aprimorar o diagnóstico sorológico da hanseníase............................................22

3. OBJETIVOS....................................................................................................23

Detectar a presença de anticorpos da classe IgG contra antígenos 
recombinantes do M. leprae através da técnia ELISA em grupos de pacientes 

com hanseníase MB, PB, controles saudáveis de área endêmica, contatos 
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candidatos potenciais para o diagnóstico sorológico da hanseníase................23
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4. Material e Métodos.........................................................................................24
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Os pacientes com hanseníase PB e MB foram recrutados de acordo com a 
demanda de casos no Centro de Referência Terapêutica em Diagnóstico e 

Terapêutica (CRDT) em Goiânia-GO no período de março a novembro de 2006. 
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histopatológico compatíveis com as formas BB, BL e LL da hanseníase, sem 

apresentar manifestações clínicas de reações hansênicas ao diagnóstico foram 
selecionados para grupo MB..............................................................................24

No grupo PB foram inclusos pacientes virgens de tratamento, exame clínico e 
histopatológico compatíveis com as formas BT e TT da hanseníase, sem 

apresentar manifestações clínicas de reações hansênicas ao diagnóstico......24

Contatos domiciliares de pacientes MB foram recrutados mediante visita 
domiciliar do caso MB. Indivíduos que vivem há pelo menos 6 meses no 
mesmo domicílio que o caso MB, sem sinais nem sintomas clínicos de 

hanseníase ou tuberculose foram incluídos neste grupo...................................24

O grupo controle de indivíduos saudáveis de área endêmica foi composto por 
estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG), os quais foram 

selecionados após responderem um questionário que verificava exposição 
conhecida à pacientes com tuberculose e hanseníase. A coleta sanguínea foi 
realizada no Laboratório de Imunologia da AIDS e Hanseníase do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, entre os 
meses de junho e julho de 2006. .......................................................................25

Os pacientes TB foram recrutados entre os meses de junho e outubro de 2006 
e a coleta sanguínea foi realizada por meio de visita domiciliar agendada a 

partir da relação de pacientes notificados no período de abril a agosto de 2006, 
na Secretaria Municipal de Saúde, em Goiânia, Goiás. Foram incluídos nesse 

grupo indivíduos com tuberculose pulmonar, baciloscopia positiva, HIV-
negativos, em tratamento específico há pelo menos 3 meses..........................25

Foram excluídos deste estudo indivíduos menores de 18 anos, gestantes e 
indivíduos com sorologia positiva para HIV........................................................25
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de Referência em Diagnóstico e Terapêutica em Goiânia-GO. ........................25



A baciloscopia foi realizada através da pesquisa de linfa em 4 partes do corpo 
dos pacientes com hanseníase MB e PB ( lóbulos da orelha, cotovelo e lesões) 
e o índice baciloscópico foi obtido pela média de BAAR encontrados na linfa. 26

O exame histopatológico foi realizado em amostras de lesões de pele dos 
pacientes com hanseníase pelo patologista Dr. Maurício Barcelos Costa. 

Alguns dos parâmetros avaliados foram: a presença de granulomas, presença 
de BAAR na lesão após coloração Fite-Faraco, infiltrado celular e infiltrado 

inflamatório em torno de nervos.........................................................................26

4.4. Entrevista e Coleta Sanguínea....................................................................26

Todos os indivíduos responderam a um questionário padronizado para coleta 
de informações sócio-demográficas e histórico de saúde (Anexo 9.2).............26

Aproximadamente 5 ml de sangue sem anticoagulante foram coletados por 
punção venosa de cada indivíduo. Após a retração do coágulo e centrifugação 

a 2000 rpm por 5 min,  os soros foram separados e aliquotados  para 
armazenamento a temperatura de -20ºC até o uso. .........................................26

4.5. Produção de Proteínas Recombinantes do M. leprae................................26

As proteínas recombinantes utilizadas neste estudo foram produzidas pelo IDRI 
(Infectious Disease Research Institute - Seattle, WA, EUA) de acordo com o 

protocolo a seguir:..............................................................................................26

Para expressão das proteínas a serem avaliadas, o DNA que codifica proteínas 
selecionadas do M. leprae foram amplificadas por PCR a partir do DNA da cepa 
Thay-53, usando a DNA-polimerase Pfx (Invitrogen, Carlsbad, CA). Os primers 

para PCR foram produzidos com a inserção de sítios específicos para a 
incorporação das enzimas de restrição 5’ 3’ no DNA nos genes de interesse e 
esses sítios foram excluídos posteriormente no produto final do gene. Após 

amplificação por PCR, os produtos purificados foram digeridos com enzimas de 
restrição e ligadas ao vetor de expressão pET28a (Novagen, Madison, WI). Os 
plasmídeos recombinantes foram inseridos em Escherichia coli BL21 Rosetta 2 

(DE3) (pLysS) (Novagen). Foram isolados os produtos de proteínas 
recombinantes (proteínas recombinantes solúveis) ou desnaturadas com ácido 

Ni-nitrilotriacétic (uréia - 8 M), usando cromatografia de afinidade de íon 
metálico (Qiagen, Valença, CA). As frações de proteínas purificadas por 

afinidade foram analisadas em gel de eletroforese dodecil sulfato de 
poliacrilamida e quantificadas usando o ensaio de proteína ácida bicinchoninic 
(Pierce, Rockford, IL). Os níveis de endotoxina foram mensurados pelo ensaio 

de lise Limulus amebocyte QCL-1000 (Lonza Inc., Basel, Suiça) e todos 
apresentaram <100 unidades de endotoxina/mg de proteína...........................26

4.6. Análise Genômica Comparativa (BLAST)...................................................27

A ferramenta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) é um algoritmo para 
comparação de informações de sequências biológicas. Nesse estudo 

utilizamos BLAST para a comparação de sequências de aminoácidos de 



diferentes proteínas selecionadas do genoma do M. leprae, com proteínas 
codificadas por genomas de outras micobactérias. O resultado do BLAST foi 
usado para definir o grau de identidade entre a sequência de interesse e as 

sequências dos bancos de dados......................................................................27

As análises genômicas comparativas in silico das proteínas recombinantes do 
M. leprae foram feitas com as ferramentas de bioinformática disponíveis nos 
sites www.tigr.org e www.sanger.ac.uk. As análises comparativas foram feitas 
com os genomas/proteomas das seguintes micobactérias: M. tuberculosis, M. 

avium, M. bovis, M. marinum e M. ulcerans. .....................................................27

Foram selecionadas 28 proteínas recombinantes do M. leprae para triagem 
sorológica neste estudo: ML2028, ML73f, ML82f, ML 92f, ML2531, ML2055, 
ML2203, ML2346, ML811TR, ML33f, ML2380, ML2659, ML2629, ML2603, 
ML2258, ML1213, ML0316, ML0276, ML0543, ML2044, ML46f, ML0540, 

ML1011, ML26f, ML41f, ML1632, ML1685 e ML1181........................................27

4.7. Previsão in silico de Epítopos de Células B ...............................................28

Foram analisadas sequências do tamanho de 16 aminoácidos, das proteínas 
recombinantes do M. leprae selecionadas para identificar possíveis epítopos de 
células B. A previsão de epítopos de células B in silico foi realizada utilizando o 

software ABCpred disponível no site: 
http://www.imtech.res.in/raghava/abcpred/ABC_submission.html. Foram 

considerados epítopos de células B potencialmente imunogênicos aqueles que 
foram reconhecidos por mais de 75% dos BCRs (receptores de células B).....28

4.8. Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para Detecção de Anticorpos da Classe 
IgG......................................................................................................................28

A reatividade sorológica às proteínas do M. leprae de pacientes com 
hanseníase MB e PB, controles com TB, contatos de MB e CS foi avaliada 
mediante a técnica de ELISA do tipo indireto realizado no Laboratório de 

Imunologia da AIDS e Hanseníase do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública da UFG. ................................................................................................28

Placas de poliestireno para ELISA (Corning - Costar, fundo “U”, 96 poços) 
foram sensibilizadas com 2 μg/ml da proteína recombinante em estudo do M. 

leprae, em tampão bicarbonato, pH 9,6,  e incubadas ‘overnight’ à temperatura 
de 4°C. Após a incubação, as placas foram incubadas com 200 μL de solução 
de bloqueio (tampão fosfato de sódio contendo 0,04 % de tween 20 [PBST] e 

1% de albumina bovina [BSA]) por 1 hora (h) à temperatura ambiente (15-
25ºC). Em seguida, as placas foram lavadas cinco vezes com PBST (PBS pH 

7,0 contendo 0,05% de Tween 20) e duas vezes com PBS pH 7,0. Seguindo as 
lavagens foram adicionadas amostras dos soros teste diluídas 1/200 em PBST 
0,1% de BSA em duplicata e incubadas por 2 h a temperatura ambiente. Após 
as lavagens foi adicionado o conjugado contendo anti- IgG  humana e enzima 
peroxidade (1/5000 em PBST e 0,1% de BSA) e  incubado por 1 h e então, as 

placas foram lavadas. A reação foi desenvolvida pela adição de 100 μL de 



cromógeno Tetrametilbenzidina (TMB – KPL- EUA) contendo o substrato, o 
peróxido de hidrogênio. As placas foram então incubadas por 15 min à 

temperatura ambiente e a reação foi finalizada com a adição de 50 μL de ácido 
sulfúrico (H2SO4) a 1 N. A densidade óptica (D.O.) foi detectada em um leitor 

de ELISA (Thermo Labsystems Multskan) usando filtro de 490 nm e 560 nm..28

Para validação dos testes, em cada reação foram processados em duplicata 
controles positivos (amostra de paciente MB com D.O conhecida acima de 
1.500) e negativos (amostra de paciente MB com D.O. conhecida abaixo de 
0.100) e um branco. A proteína ML0091 foi utilizada em outros estudos de 

sorologia no Laboratório de Imunologia da AIDS e Hanseníase/UFG e por esse 
motivo selecionamos amostras com DO conhecida frente a esta proteína para 
serem utilizadas como controles positivo e negativo em todas as reações com 

diferentes proteínas recombinantes do M. leprae. ............................................29

O limiar de reatividade das reações de ELISA foi determinado baseado na 
mediana das DO dos controles saudáveis de área endêmica. O ponto de corte 

foi definido como DO 2 vezes superior a mediana da DO dos soros de controles 
saudáveis de área endêmica. A DO acima de 0.300 foi considerada positiva e 

abaixo de 0.300 foi considerada negativa. ........................................................29

As 28 proteínas recombinantes deste estudo foram avaliadas inicialmente com 
um painel de 10 soros de cada grupo de estudo. A partir destes resultados 
selecionamos 14 proteínas, aquelas mais imunogênicas e consideradas 

específicas para o M. leprae, as quais foram posteriormente avaliadas frente a 
um painel de 45 amostras para cada grupo de estudo. Na segunda etapa do 

nosso estudo frente a um n maior de amostras foram selecionadas as proteínas 
recombinantes que apresentaram pelo menos um dos seguintes critérios 

abaixo:................................................................................................................29

1. Reatividade sorológica em pacientes MB......................................................29
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3. Reatividade sorológica em contatos domiciliares de MB...............................29

Não foram incluídas na etapa de expansão as proteínas que foram reativas 
sorologicamente por soros de indivíduos dos grupos controles de pacientes TB 
e/ou CS...............................................................................................................30

4.9. Análise Estatística........................................................................................30

A média e mediana da DO das amostras em duplicata foram calculadas nos 
programas Prism versão 4.02 (2002) e Excel (2003). A sororeatividade entre os 

grupos de estudo aos diferentes antígenos foi avaliada pelo teste não 
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Para fins de análise as proteínas recombinantes do M. leprae com mediana de 
DO no teste de ELISA acima do ponto de corte (DO=0.300) foram consideradas 
imunogênicas......................................................................................................30
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5.1. Características Gerais dos Pacientes com Hanseníase e Grupos Controles
............................................................................................................................31

Neste estudo foi testado um total de amostras de soros de 225 participantes, 
sendo 45 participantes para cada grupo de estudo: MB, PB, CD, CS, TB 

(Tabela 1). No grupo de pacientes com hanseníase PB a maioria era do sexo 
feminino, classificados como BT por critérios de Ridley Jopling. A mediana de 
idade foi de 41 anos. No grupo de pacientes com hanseníase MB a maioria foi 

do sexo masculino classificados com LL, com mediana de idade de 52 anos e o 
índice baciloscópico variando de 0,5 a 6 por campo.........................................31

A mediada de idade dos pacientes com TB foi 36 anos e a maioria era do sexo 
masculino. O grupo de contatos domiciliares de MB (CD) incluiu proporção 

semelhante do sexo masculino e feminino e a mediana de idade foi de 35 anos. 
O grupo de controles saudáveis incluiu número semelhante de cada sexo com 

mediana de idade de 27 anos............................................................................31
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Ridley-Jopling.....................................................................................................32

    TT 16...............................................................................................................32
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F=feminino; M=masculino; n/a=não se aplica; PB=paucibacilar; 
MB=multibacilar; TB= controles com tuberculose; CD=contatos domiciliares; 
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TT=tuberculóide-tuberculóide. A idade está representada em mediana 
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A análise genômica comparativa das proteínas recombinantes selecionadas 
mostrou que a identidade das proteínas selecionadas com alguma proteína do 
genoma do M. tuberculosis variou de 31 a 86 %. A ML1011 foi a proteína que 

apresentou menor identidade com alguma proteína do genoma de outras 
micobactérias e a proteína ML1685 foi a que apresentou maior identidade com 
proteínas do genoma do M. tuberculosis (86%)           (Tabela 2).....................32

As proteínas ML1181 e ML0276 não tem função definida e as demais proteínas 
apresentam funções conhecidas, sendo elas: ML2055 - proteína de superfície 
celular, ML1632 - possível hidrolase, ML1685 - 3-isopropilmalato dehidratase, 
ML0540 - fator de integração ao hospedeiro. O peso molecular das proteínas 
analisadas variou entre 7,9 e 54,5 kDa e os genes codificadores das mesmas 
apresentam de 303 a 1 536 pb. A maioria das proteínas estudadas apresenta 

baixo peso molecular sendo que a ML2044 é a que possui menor peso 
molecular (7,9 kDa)............................................................................................33

A tabela 2 apresenta a análise comparativa entre os genes codificadores das 
proteínas do M. leprae e os genes do M. tuberculosis, M. marinum, M. avium e 
M. bovis. O peso molecular, tamanho dos genes e o tipo de proteína (função) 

também são apresentados na tabela 2..............................................................33
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M. bovis.................................................................................................................1
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ML0540.................................................................................................................1

 Fator de integração ao hospedeiro......................................................................1
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Proteína de superfície celular ..............................................................................1

29,5.......................................................................................................................1
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72..........................................................................................................................1



65..........................................................................................................................1

ML1685.................................................................................................................1

3-isopropylmalato dehyodratase .........................................................................1
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Possível hidrolase.................................................................................................1

54,5.......................................................................................................................1
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ML1181.................................................................................................................1
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ML2044.................................................................................................................1
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A previsão de epítopos de células B nas sequências de aminoácidos das 
proteínas recombinantes analisadas indicou que essas apresentavam a 

capacidade de serem reconhecidas por anticorpos presentes nos soros de 
pacientes com hanseníase e continham em média 14 epítopos de células B. 

Em geral, o número de epítopos identificados pela análise in silico foi 
diretamente proporcional ao peso molecular de cada proteína (Tabela 3). A 
proteína ML1632, que apresenta o maior peso molecular, apresentou 32 

epítopos de células B enquanto a proteína ML2044, com menor peso 
molecular, apresentou 7 potenciais epítopos de células B. ................................1

Tabela 3. Previsão in silico de Potenciais Epítopos de Células B nas Proteínas 
Recombinantes do M. leprae Selecionadas para Estudo Sorológico..................1
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Peso (kDa)............................................................................................................1

Epítopos de Células B..........................................................................................1

ML 0540................................................................................................................1

11,5.......................................................................................................................1

6............................................................................................................................1

ML 1181................................................................................................................1

11,2.......................................................................................................................1

6............................................................................................................................1

ML2044.................................................................................................................1

7,9.........................................................................................................................1

7............................................................................................................................1

ML 1011................................................................................................................1

14,6.......................................................................................................................1

10..........................................................................................................................1

ML0276.................................................................................................................1

16,2.......................................................................................................................1

14..........................................................................................................................1

ML 2055................................................................................................................1

29,5.......................................................................................................................1

15..........................................................................................................................1

ML1685.................................................................................................................1

52,1.......................................................................................................................1

25..........................................................................................................................1



ML1632.................................................................................................................1

54,5.......................................................................................................................1
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 .............................................................................................................................1

 .............................................................................................................................1
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5.4. Reconhecimento Sorológico das Proteínas Recombinantes do M. leprae 
Selecionadas .......................................................................................................2

Do painel de 28 proteínas recombinantes do M. leprae, 14 delas apresentaram-
se inicialmente como imunogênicas e com reconhecimento específico, sendo 

elas: ML2044, ML1685, ML1632, ML1181, ML0540, ML1011, ML2055, ML0276, 
ML92f, ML41f, ML26f, ML46f, ML73f e ML33f.....................................................2

Dentre as 14 proteínas selecionadas, 6 são proteínas originadas a partir da 
fusão de outras proteínas recombinantes do M. leprae (26f, 46f, 73f, 41f, 92f e 

33f)........................................................................................................................2

Amostras de soros de pacientes com hanseníase e de indivíduos dos grupos 
controles foram avaliadas por ELISA quanto à presença de anticorpos da 

classe IgG capazes de reconhecer proteínas recombinantes do M. leprae. De 
acordo com a sororeatividade observada classificamos as proteínas estudadas 
em três diferentes grupos: ...................................................................................2

1) Proteínas do M. leprae imunogênicas e com reconhecimento específico. 
Nesse grupo foram incluídas as proteínas que não foram reconhecidas 
sorologicamente pelos grupos controles com tuberculose e indivíduos 

saudáveis de área endêmica, mas reconhecidas nos grupos de pacientes com 
hanseníase e no grupo CD...................................................................................2

2) Proteínas do M. leprae imunogênicas e com reconhecimento  inespecífico. 
Foram incluídas neste grupo as proteínas recombinantes do         M. leprae que 
foram reconhecidas por IgG nos soros dos indivíduos dos grupos controles TB 

e CS......................................................................................................................2

 3) Proteínas do M. leprae não-imunogênicas. Foram incluídas nesse grupo as 
proteínas que não foram reconhecidas pelas amostras de soro dos indivíduos 

avaliados...............................................................................................................2

5.4.1. Proteínas Imunogênicas Específicas do M. leprae....................................3

Foram classificadas nesse grupo as seguintes proteínas: ML 46f, ML92f e 
ML2055 (Figura 4a, 4b e 4c)................................................................................3

De acordo com as análises estatísticas realizadas, a proteína mais 
imunogênica e específica para pacientes MB foi a proteína de fusão ML46f . A 

análise comparativa da sororeatividade entre os grupos por Kruskal-Wallis 
mostrou uma diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). No grupo de 



pacientes MB 86,6% (39/45) apresentou anticorpos IgG contra essa proteína, 
com média de DO de 1.244 e mediana de DO 1.335. Dentre os pacientes PB 
33,3% (15/45) apresentaram DO superior ao ponto de corte de positividade 

(Fig. 4a).................................................................................................................3

As proteínas ML92f (Fig. 4b) e ML2055 (Fig. 4c) também foram imunogênicas 
apresentando uma diferença estatisticamente significativa (p<0,0001) da 
sororeatividade entre os grupos.  Entre os pacientes MB 64,4% (29/45) 

reconheceram estas proteínas. A proteína de fusão ML92f  foi reconhecida 
sorologicamente por 22,2% dos pacientes PB enquanto 6,6% destes pacientes 
também reconheceram a proteína ML 2055........................................................3

        ......................................................................................................................3

4a)      4b)  ............................................................................................................4

      ........................................................................................................................4

                 4c) .......................................................................................................4

..............................................................................................................................4

Figura 4a, 4b e 4c. Níveis Séricos de Anticorpos IgG Contra as Proteínas 
Recombinantes ML46f, ML92f e ML2055 nos Grupos de Pacientes com 
Hanseníase e Controles. MB – pacientes multibacilares; PB – pacientes 

paucibacilares; TB – controles com tuberculose; CS – controles saudáveis de 
área endêmica; CD – contatos domiciliares de pacientes MB. DO – Densidade 
óptica. O n é de 45 indivíduos para cada grupo. A linha pontilhada representa o 
ponto de corte de reatividade (Cut-off)  que foi de 0,300 DO. A barra horizontal 

em cada grupo representa a mediana das leituras ópticas dos níveis de IgG 
específica..............................................................................................................4

5.4.2. Proteínas Imunogênicas Não Específicas do M. leprae. ..........................6

As proteínas ML73f (Fig. 5a), ML0276 (Fig. 5b), ML41f (Fig. 5c) e ML26f (Fig. 
5d) foram classificadas como imunogênicas porém não específicas do        M. 
leprae pois apesar de serem reconhecidas sorologicamente por pacientes com 
hanseníase também foram reconhecidas sorologicamente por indivíduos dos 

grupos controles...................................................................................................6

5a)     5b)...............................................................................................................6

..............................................................................................................................6

        5c)     5d).......................................................................................................6

..............................................................................................................................6

Figura 5a, 5b, 5c e 5d – Níveis Séricos de Anticorpos IgG anti – ML73f, 
ML0276, ML41f e ML26f nos Grupos de Pacientes com Hanseníase e 
Controles. DO – densidade óptica, MB - pacientes multibacilares; PB - 

pacientes paucibacilares; CS - controles saudáveis de área endêmica; CD - 
contatos domiciliares de MB; TB - controles com tuberculose. A linha pontilhada 



representa o ponto de corte de positividade (0,300 DO). A barra horizontal em 
cada grupo representa a mediana das leituras ópticas dos níveis de IgG 

específica. O n de cada grupo foi de 45 participantes.........................................6

5.4.3. Proteínas Não Imunogênicas do M. leprae................................................7

As proteínas ML1632 (Fig.6a), ML1685 (Fig.6b), ML0540 (Fig.6c), ML1181 
(Fig.6d), ML1011 (Fig.6e), ML33f (Fig.6f) e ML2044 foram consideradas não 

imunogênicas com níveis baixos ou ausentes de anticorpos IgG nas amostras 
de soro dos indivíduos dos cinco grupos avaliados. ...........................................7

Alguns indivíduos dos grupos controles e até mesmo pacientes com 
hanseníase apresentaram reconhecimento sorológico as proteínas 

consideradas não imunogênicas nesse estudo, entretanto a mediana de DO a 
essas proteínas foi menor que o ponto de corte de positividade (DO=0.300), 

não representando diferença estatisticamente significativa.................................7

6a)      6b)..............................................................................................................8

..............................................................................................................................8

6c)      6d)..............................................................................................................8

..............................................................................................................................8

   6e)      6f)............................................................................................................8

..............................................................................................................................8

Figura 6a, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f – Níveis Séricos de Anticorpos IgG Contra as 
Proteínas ML1632, ML1685, ML0540, ML1181, ML1011 e ML33f nos Grupos 

de Pacientes com Hanseníase e Controles. DO – densidade óptica, MB - 
pacientes multibacilares; PB - pacientes paucibacilares; CS - controles 

saudáveis de área endêmica; CD - contatos domiciliares de MB; TB - controles 
com tuberculose. A linha pontilhada representa o ponto de corte de positividade 
(0,300 DO). O n de cada grupo foi de 45 participantes.......................................8

6. DISCUSSÃO.....................................................................................................9

Esse estudo avaliou a reatividade sorológica específica a proteínas 
recombinantes do M. leprae em pacientes com hanseníase MB e PB e em 
grupos controles de contatos domiciliares de pacientes MB, pacientes com 

tuberculose e indivíduos saudáveis de área endêmica. Atualmente, o 
diagnóstico da hanseníase baseia-se em sinais e sintomas clínicos e não existe 

nenhum teste laboratorial adequado para seu diagnóstico. Esse tema é 
considerado uma prioridade em pesquisa na área de hanseníase (Assefa et al. 
2005). A pesquisa sobre testes laboratoriais para o diagnóstico da hanseníase 
é o alvo de muitos laboratórios (Araoz et al. 2006, Duthie et al. 2007, Geluk et 

al. 2005, Reece et al. 2006), pois além de prevenir danos neurais e 
deformidades pode ainda reduzir significativamente a transmissão do bacilo 

(Britton & Loockwood 2004). Pacientes MB são sabidamente fontes de bacilos 
viáveis, o que é comprovado pelo maior risco de desenvolvimento de 



hanseníase por contatos de pacientes MB (Deps et al. 2006; Douglas et al. 
2004; Bakker et al. 2004). Então, um teste laboratorial que seja capaz de 
diagnosticar pacientes MB pode interromper a cadeia de transmissão da 

hanseníase. .........................................................................................................9

A sorologia anti-PGL-I representa o teste laboratorial melhor avaliado e 
padronizado na hanseníase e pode ser útil na classificação das formas PB e 

MB da hanseníase (Bührer-Sékula et al. 2007; Grossi et al. 2008). Entretanto, a 
presença de anticorpos anti-PGL- I não é um marcador confiável de 

hanseníase sub-clínica, pois 10% da população de área endêmica apresentam 
sorologia anti-PGL I positiva e a maioria deles não progride para a doença. Um 
teste sorológico mais específico e sensível capaz de detectar anticorpos contra 

o M. leprae antes do aparecimento dos sinais e sintomas da hanseníase 
poderia contribuir para o diagnóstico e ainda, para o tratamento precoce da 

doença (Stefani 2008; Oskam et al. 2003). .........................................................9

Estudos anteriores sobre a reatividade sorológica a proteínas recombinantes 
do M. leprae indicaram proteínas imunogênicas e reconhecidas somente por 
pacientes com hanseníase. Reece e colaboradores em 2006 avaliaram 13 

proteínas recombinantes quanto a capacidade de serem reconhecidas 
sorologicamente usando soros de pacientes com hanseníase e de grupos 

controles de área endêmica e pacientes TB das Filipinas. As proteínas 
ML0405Tr e ML2331 apresentaram os melhores resultados mostrando-se 

imunogênicas e específicas sendo reconhecidas por soros de pacientes MB. A 
proteína ML2055 mostrou ser imunogênica, sendo reconhecida por pacientes 
MB e contatos domiciliares de MB. De acordo com os resultados de Reece e 
colaboradores as proteínas ML0405 e ML2331 foram capazes de discriminar 
pacientes MB de contatos domiciliares de MB. Entretanto, neste estudo de 

pacientes com hanseníase e controles brasileiros, a proteína ML2055 
apresentou baixa reatividade sorológica em CD (3/45), pacientes PB (3/45), CS 

(1/45) e nenhuma reatividade em pacientes com TB. A proteína ML2055 
mostrou-se imunogênica entre pacientes MB sendo reconhecida por 64,4% 
(29/45) desses pacientes. Isso sugere que a ML2055 é capaz de discriminar 

pacientes MB dos outros grupos controles. Segundo dados do 
genoma/proteoma do M. leprae a ML2055 desempenha papel na invasão dos 
nervos pelo bacilo, uma vez que é uma proteína de membrana do M. leprae e 

facilita sua ligação a células de Shwann (Shimoji et al. 1999).............................9

Estudo mais recente em parceria com o nosso grupo de pesquisa, (Duthie et al. 
2007) descreveu  a reatividade sorológica de pacientes com hanseníase MB e 

PB e grupos controles recrutados  em Goiás e na Bahia, nas Filipinas e no 
Japão, usando 7 proteínas recombinantes do M. leprae. As proteínas ML0405 e 

ML2331 se mostraram imunogênicas e específicas e com potencial para o 
diagnóstico de pacientes MB, independente da origem geográfica e etnia 

desses indivíduos. Em geral, os pacientes MB apresentaram sororeatividade 
mais alta que os pacientes PB. A partir destes resultados foi desenvolvida a 



proteína LID-1, a partir da fusão da ML0405 e ML2331. A LID-1 manteve a 
imunoreatividade das proteínas originais, mostrando-se promissora para o 

diagnóstico sorológico de pacientes MB. Nesse estudo também foi avaliada a 
sororeatividade a proteínas de fusão, algumas delas foram imunogênicas com 

reconhecimento específico por pacientes MB (ML 46f e ML92f). A proteína 
ML46f originada a partir da fusão das proteínas ML0405 e ML0568 foi 

fortemente imunogênica sendo reconhecida sorologicamente pela maioria dos 
pacientes MB (86,8%). Isso demonstra que a proteína ML46f é uma candidata 

a antígeno de novos testes sorológicos para hanseníase. Com relação à 
proteína de fusão ML92f,  imunogênica neste estudo com reconhecimento 

sorológico de 64,4% dos pacientes MB,  dados ainda não publicados do nosso 
grupo de pesquisa mostram que ela também é capaz de induzir uma resposta 

imune celular com produção de IFN-γ em pacientes PB e controles CD..........10

Araoz e colaboradores em 2006 avaliaram a sororeatividade as seguintes 
proteínas recombinantes do M. leprae: ML0678, ML0757, ML1057, ML1420, 
ML1829, ML2244, ML0308, ML0394, ML1553, ML2177, ML2498, ML0410, 

ML1053, ML1055, ML1056, ML1182 e ML2534 em 19 pacientes TB, 19 CS, 5 
CD de MB, 11 pacientes PB e 7 pacientes MB. Outro estudo de sorologia na 
hanseníase (Duthie et al. 2007) com proteínas recombinantes do M. leprae 

testou os antígenos em grupos de estudo de: 85 pacientes MB, 173 pacientes 
PB, 32 pacientes TB, 64 CS e 32 CD de MB. A etapa de triagem inicial dos 
nossos estudos foi composta de 10 participantes por grupo de estudo. Os 

resultados da triagem inicial indicaram que algumas das proteínas 
recombinantes do painel selecionado apresentaram resultados promissores se 

mostrando imunogênicas e específicas. Entretanto, quando os grupos de 
estudo foram expandidos para 45 participantes para cada grupo, a maioria 

destas proteínas se mostrou ou fracamente imunogênica, ou não imunogênica. 
Outras proteínas confirmaram sua imunogenicidade, porém o reconhecimento 
sorológico foi inespecífico. Esses resultados demonstram que o tamanho do 

grupo de estudo é crucial para a classificação das proteínas quanto à 
imunogenicidade e especificidade e que quanto maior o grupo de estudo, 

melhor a discriminação. .....................................................................................11

As proteínas recombinantes ML0276, ML41f, ML26f e ML73f foram 
consideradas imunogênicas, porém essa reatividade não foi específica para 
pacientes com hanseníase, pois foram reconhecidas também por soros de 

indivíduos dos grupos controles. Essas proteínas foram reconhecidas 
sorologicamente por pacientes com TB e por controles saudáveis. A proteína 

ML26f apresentou menor reatividade entre os indivíduos saudáveis, entretanto, 
controles TB apresentavam maiores níveis de anticorpos IgG em seus soros 

contra essa proteína do que pacientes com hanseníase. A reatividade 
sorológica cruzada observada nos pacientes TB e em indivíduos saudáveis 

pode ter ocorrido pela semelhança entre os epítopos presentes nessas 
proteínas e em micobactérias ambientais ou patogênicas ou ainda devido à 



vacinação BCG. A expressão de antígenos homólogos às proteínas do 
M. leprae e do M. bovis BCG provavelmente é responsável pela proteção à 
hanseníase por reação cruzada (Fine et al. 2001, Araoz et al. 2006). Outra 

hipótese para o reconhecimento de proteínas do M. leprae por pacientes com 
TB seria a exposição prévia desses indivíduos ao M. leprae, uma vez que 
habitam região endêmica para hanseníase, o que pode ter resultado em 
imunidade ao bacilo ou em infecção sub-clínica. A resposta humoral dos 

pacientes com TB a proteínas do M. leprae também pode ser explicada por 
uma possível co-infecção hanseníase-tuberculose e pela homologia entre os 
genomas/proteomas do M. leprae e M. tuberculosis. Vale ressaltar que a área 

geográfica onde os pacientes com hanseníase e os controles foram recrutados 
(região metropolitana de Goiânia-GO) também é endêmica para tuberculose. 11

Outros estudos sorológicos com proteínas recombinantes do M. leprae também 
demonstraram proteínas imunogênicas e com reconhecimento inespecífico. 

Duthie e colaboradores (2007) mostraram que a proteína ML1556 foi 
reconhecida sorologicamente por pacientes com hanseníase MB e PB, 

entretanto, mais de um terço dos pacientes TB brasileiros da mesma região 
geográfica também apresentavam reatividade sorológica a esta proteína. Nos 

testes com a proteína ML0398 foi observada uma reatividade inespecífica tanto 
no soro de pacientes de hanseníase quanto no soro de indivíduos controles.. 12

A análise in silico para identificar epítopos de células B em proteínas 
recombinantes do M. leprae selecionadas indicou vários epítopos 

potencialmente imunogênicos em todas essas proteínas. Entretanto, 50% das 
proteínas com epítopos potenciais para células B não foram reconhecidas 

sorologicamente por indivíduos participantes do estudo. Dentre as proteínas 
não-imunogênicas avaliadas neste estudo estão as proteínas ML33f, ML1011, 

ML1181, ML1685, ML0540, ML2044 e ML1632, as quais não foram 
reconhecidas sorologicamente pelos indivíduos dos grupos de estudo 

avaliados. Embora presentes no genoma do M. leprae, é provável que essas 
proteínas não sejam traduzidas e expressas durante a infecção pelo M. leprae. 
Essas proteínas podem ainda ser produzidas e não terem papel na indução da 
imunidade humoral representada pela produção de anticorpos da classe IgG. 
Esses achados sugerem que a previsão in silico de epítopos de células B não 
foi validada por testes de campo entre pacientes com hanseníase e indivíduos 

controles e foi de pouca utilidade na indicação de imunogenicidade das 
proteínas. Araoz e colaboradores (2006) também identificaram algumas 

proteínas não imunogênicas em seu estudo com pacientes da Coréia do Sul: 
ML1057, ML1420, ML1829, ML0398, ML0410, ML1053, ML1055, ML1056. 
Reece e colaboradores (2006) mostraram proteínas não-imunogênicas em 

pacientes e controles das Filipinas: ML0317, ML0097, ML1812, ML2496, entre 
outras..................................................................................................................12

As proteínas recombinantes avaliadas neste estudo de acordo com as análises 
comparativas in silico de genoma BLAST, apresentaram identidade que variou 



de 31 a 86% com alguma proteína do M. tuberculosis ou de outras 
micobactérias (www.sanger.ac.uk). Entretanto, essa homologia observada entre 
as proteínas do nosso estudo e outras proteínas de micobactérias, não estava 

associada com sororeatividade cruzada ou com falta de especificidade Por 
exemplo, a proteína ML2055 apresentou alto percentual de identidade com 
outras micobactérias na nossa análise in silico (69 a 73%), entretanto, não 

demonstrou sororeatividade cruzada no nosso estudo. Spencer e 
colaboradores (2005) avaliaram a resposta imune celular a 4 proteínas 

recombinantes do M. leprae (ML0008, ML0126, ML1057, e ML2567) e a 58 
peptídeos sintéticos derivados destas proteínas, a partir da detecção de IFN-γ 
em sobrenadantes de cultura de PBMC de pacientes de hanseníase e grupos 
controles do Rio de Janeiro. Nesse estudo alguns dos peptídeos indutores de 

resposta imune celular em pacientes com TB e indivíduos saudáveis 
apresentavam alta identidade com o M. tuberculosis. Entretanto, alguns 

peptídeos que induziram resposta imune celular em controles CS e pacientes 
TB apresentavam baixa ou nenhuma identidade com algum gene disponível em 
bases de dados micobacterianos. Acredita-se que isso ocorra pela presença de 

epítopos promíscuos nesses peptídeos que desencadeiam uma reatividade 
cruzada. Portanto, resultados de nível de identidade obtidos por análise in silico 
genômica/proteômica comparativa não foram validados em estudos de campo 
e consequentemente, não devem ser usados como um critério definitivo para 

exclusão de proteínas de outras análises de imunogenicidade e especificidade.
............................................................................................................................13

Algumas das proteínas avaliadas sorologicamente neste estudo foram 
avaliadas em 2008 pelo nosso grupo de estudo quanto à sua capacidade de 
induzir uma resposta imune celular com produção de IFN-γ em pacientes e 

controles do Brasil (Duthie et al. 2008). Foram testadas as seguintes proteínas 
recombinantes: ML0276, ML0316, ML0398, ML0541, ML0543, ML0840, 
ML1011, ML1213, ML1623, ML46f e ML2044. Quatro dessas proteínas 
analisadas quanto a RIC fazem parte deste estudo sorológico: ML0276, 

ML1011, ML2044 e ML46f. A proteína ML1011 foi considerada não-
imunogênica em ambos os estudos. A proteína de fusão ML46f considerada 

neste estudo como imunogênica e específica especialmente para pacientes MB 
também foi imunogênica para RIC e indutora da produção de IFN-γ 

principalmente em contatos domiciliares no estudo de Duthie e colaboradores 
em 2008. A proteína ML0276 também foi fortemente imunogênica para RIC e 

específica para os grupos PB e CD, com alta produção de IFN-γ nesses 
indivíduos no estudo de Duthie e colaboradores em 2008, entretanto neste 

estudo de sorologia foi imunogênica, porém não específica para pacientes com 
hanseníase. A proteína ML2044, não imunogênica no nosso estudo, 

demonstrou ser indutora de RIC, sendo reconhecida especificamente por 
pacientes PB no trabalho de Duthie e colaboradores (2008). Esses achados 

demonstram que as mesmas proteínas do M. leprae podem induzir diferentes 



respostas imunológicas, podendo ser capazes de induzir uma resposta imune 
do tipo humoral demonstrada pela produção de anticorpos IgG ou de induzir 

uma resposta imune celular com produção de IFN-γ. Uma proteína 
imunogênica na resposta imune celular não é necessariamente seguida de um 
reconhecimento sorológico. Entretanto, a indução da resposta imune humoral a 
antígenos protéicos requer o reconhecimento inicial por linfócitos T CD4+ para 

que posteriormente ocorra ativação de linfócitos B. O contato direto de 
linfócitos T CD4+ com linfócitos B é essencial para a ótima produção de 

anticorpos da classe IgG (Clark et al. 1994; Dembech et al. 1992). .................14

A resposta imune ao M. leprae pode ser influenciada por diferentes alelos do 
complexo HLA e por diferentes níveis de expressão nos genes de algumas 
citocinas, especificamente o IFN-γ (Moraes et al. 2006). Essa variabilidade 

genética do hospedeiro pode ter influência na imunogenicidade das proteínas 
recombinantes avaliadas. Alguns estudos demonstraram que populações de 
áreas geográficas diferentes podem apresentar perfis sorológicos distintos 

diferentes a uma mesma proteína recombinante (Araoz et al. 2006; Duthie et al. 
2008). Portanto, estudos multicêntricos e com vários países envolvendo 
populações etnicamente distintas de diferentes áreas endêmicas e não-

endêmicas para hanseníase são necessários para validar a potencial aplicação 
diagnóstica das proteínas recombinantes demonstradas no nosso estudo como 
imunogênicas e específicas...............................................................................15

7. CONCLUSÃO.................................................................................................16

As proteínas recombinantes do M. leprae: ML46f, ML92f e ML2055 foram 
sororeativas específicas para pacientes MB, o que foi demonstrado pela 

produção de anticorpos IgG. Portanto, essas proteínas apresentam potencial 
para o uso no diagnóstico da hanseníase MB e podem auxiliar no diagnóstico 

de pacientes MB antes do aparecimento dos sinais e sintomas clínicos e serem 
úteis na discriminação de pacientes MB de contatos domiciliares de MB. .......16
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RESUMO

Introdução:  Até o momento não existe nenhum teste laboratorial  o diagnóstico da 

hanseníase  que  permanece  baseado em sinais  e  sintomas clínicos  da doença.  O 

desenvolvimento de um teste laboratorial  para o diagnóstico da hanseníase poderá 

contribuir para o controle e eliminação desta doença. O seqüenciamento completo do 

genoma do Mycobacterium leprae aliado a novas técnicas de clonagem e expressão 

gênica  tem  permitido  a  produção  e  testagem  de  proteínas  recombinantes  como 

candidatas  para  o  diagnóstico  laboratorial  da  hanseníase.  Objetivos:  Avaliar  a 

reatividade  sorológica  especialmente  a  imunogenidade  e  especificidade  de  novas 

proteínas recombinantes do  Mycobacterium leprae em pacientes com hanseníase e 

grupos  controles.  Métodos:  Ferramentas  de  bioinformática  foram  utilizadas  para 

previsão in silico de epítopos de células B e para a análise genômica comparativa das 

proteínas do M. leprae com proteínas de outras micobactérias.  A técnica de ELISA foi 

utilizada  para avaliar  a  presença  de  anticorpos  IgG  séricos  contra  as  seguintes 

proteínas  recombinantes  do  M.  leprae (2µg/mL):  ML2028,  ML73f,  ML82f,  ML  92f, 

ML2531, ML2055, ML2203, ML2346, ML811TR, ML33f, ML2380, ML2659, ML2629, 

ML2603,  ML2258,  ML1213,  ML0316,  ML0276,  ML0543,  ML2044,  ML46f,  ML0540, 

ML1011, ML26f, ML41f, ML1632, ML1685 e ML1181. Um painel de 45 soros (1/200, 

em  duplicata)  de  cada  grupo  de  pacientes  paucibacilares  (PB),  pacientes 

multibacilares (MB),  contatos intradomiciliares de MB, pacientes com tuberculose e 

controles saudáveis  de área endêmica foi testado frente às proteínas recombinantes 

do M. leprae.  Resultados: Todas as proteínas do M. Leprae testadas apresentavam 

potenciais epítopos de células B na análise  in silico. Entretanto, apenas metade das 

proteínas  foi  imunogênica.  As  proteínas  recombinantes  com reatividade  sorológica 

específica  entre  pacientes  MB  foram:  ML2055  (64,4%),  ML92f  (64,4%)  e  ML46f 

(86,6%).  Entre  os  pacientes  PB:  ML46f  (33,3%),  ML92f  (22,2%).  ML0276,  ML41f, 

ML26f  e ML73f  foram imunogênicas,  porém com reconhecimento inespecífico.   As 

proteínas ML33f, ML1011, ML1181, ML1685, ML0540, ML2044 e ML1632 não foram 

imunogênicas. Conclusão: As previsões in silico quanto a potencial imunogenicidade 

e especificidade das proteínas de M. leprae não foram validadas pela sorologia. Este 

estudo identificou novas proteínas recombinantes do M. leprae com potencial para uso 

no  diagnóstico  sorológico  da  hanseníase.  Essas  proteínas  podem  representar  a 

possibilidade  de  um  diagnóstico  sorológico  mais  sensível  e  específico  para 

hanseníase, especialmente se incorporadas ao antígeno PGL-I.

Palavras-chave: Hanseníase, Sorologia, Proteínas Recombinantes 



ABSTRACT

Introduction: Currently there is no laboratory test for the diagnosis of leprosy which  is 

still based on clinical signs and symptoms. The development of a laboratory test for the 

diagnosis of leprosy may contribute to the control and elimination of this disease. The 

complete  sequencing  of  the  genome  of  Mycobacterium  leprae coupled  with  new 

cloning and gene expression techniques have allowed the production  of recombinant 

proteins which have been tested as candidates for the laboratory diagnosis of leprosy. 

Objectives: To evaluate the serological reactivity of new recombinant proteins of  M. 

leprae among leprosy patients and control groups. Methods: Bioinformatic tools were 

used for in silico prediction of B cell epitopes and for the comparative genomic analysis 

of proteins from  M. leprae with other mycobacterial proteins. Study groups included: 

recently  diagnosed,  untreated  multibacillary  (MB)  and  paucibacillary  (PB)  leprosy 

patients; healthy household contacts of MB leprosy patients, patients with tuberculosis 

and  healthy controls from endemic area. For each study group a panel  of  45 sera 

(1/200 dilution, tested in duplucates) was tested for the presence of IgG by ELISA. The 

following  recombinant proteins of  M. Leprae  were tested (2µg/mL):  ML2028, ML73f, 

ML82f,  ML  92f,  ML2531,  ML2055,  ML2203,  ML2346,  ML811TR,  ML33f,  ML2380, 

ML2659, ML2629, ML2603, ML2258, ML1213, ML0316, ML0276, ML0543, ML2044, 

ML46f, ML0540, ML1011, ML26f, ML41f, ML1632, ML1685 e ML1181. Results: All M. 

Leprae proteins tested had several potential B cell epitopes. However only half of the 

proteins were immunogenic. The recombinant proteins with specific serologic reactivity 

between  MB patients  were:  ML2055  (64,4%),  ML92f  (64,4%)  and  ML46f  (86,6%). 

Among patients PB: ML46f (33.3%), ML92f (22.2%). ML0276, ML41f, ML26f and ML73f 

were immunogenic with nonspecific recognition.  ML33f,  ML1011, ML1181, ML1685, 

ML0540,  ML2044  and  ML1632  were  not  immunogenic.  Conclusion: The  in  silico 

predictions for potential cell immunogenicity and specificity of M. leprae proteins were 

not validated by serology. This study identified new recombinant proteins of M. leprae 

that can be potentially used in the serodiagnosis of leprosy. These proteins may lead to 

the development of a more sensitive and specific serological test for the diagnosis of 

leprosy, especially if incorporated with the PGL-I antigen.

Keywords: Leprosy, Serology, Recombinant Proteins





1. INTRODUÇÃO

1.1. Hanseníase

A  hanseníase  é  uma  doença  caracterizada  por  uma  infecção 

granulomatosa crônica, cujo agente etiológico é o  Mycobacterium leprae  (M. 

leprae). O comprometimento dos nervos periféricos é a principal característica 

da doença, o que lhe confere grande potencial para provocar incapacidades e 

deformidades físicas (Ridley e Jopling 1966). 

É uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta e frequentemente se 

apresenta através de sinais e sintomas dermato-neurológicos (Ridley 1955). Os 

doentes normalmente apresentam lesões de pele que podem estar localizadas 

em qualquer parte do corpo, com alterações de sensibilidade e de sudorese no 

local  da lesão (Ridley 1955).  As vias aéreas superiores são consideradas a 

principal porta de entrada e a mais provável via de transmissão do M. leprae. 

1.2. Epidemiologia da Hanseníase

A hanseníase é considerada uma doença em fase de eliminação devido 

à  diminuição  da  sua  prevalência  global  nas  últimas  décadas,  com taxa  de 

prevalência menor que 1 doente para cada 10.000 habitantes  (OMS 2008). 

Entretanto, a hanseníase ainda representa um importante problema de saúde 

pública  em  alguns  países  do  mundo,  dentre  eles  o  Brasil  e  a  Índia,  que 

apresentam os  maiores  números absolutos  de casos  da  doença no mundo 

(OMS 2008). 

A intensificação da detecção de casos por programas de controle da 

hanseníase e a consolidação do tratamento com poliquimioterapia (PQT) ou 

multidrogaterapia (MDT), a partir  de 1981, provocou a queda da prevalência 

global  em 80%,  sugerindo  a  possibilidade  de  eliminação  da  doença  (OMS 

1991). Graças ao impacto causado pela MDT na redução do número de casos 

mundiais de hanseníase, em 1991, a OMS propôs uma meta para o ano 2000 

de eliminação da doença como problema de saúde pública (OMS 1991). As 

estratégias de eliminação foram propostas baseadas na suposição que a cura 

de  casos  conhecidos  de  hanseníase  através  da  MDT causaria  impacto  na 



transmissão. Essa meta, porém, não foi atingida sendo prorrogada para 2005 

(Brasil  2001;  OMS  2002a;  OPAS/OMS  2002).  Em  2005,  9  países  não 

alcançaram a meta de prevalência proposta pela OMS, dentre eles o Brasil. 

(OMS 2006). Ao final de 2005 no Brasil foi registrado coeficiente de prevalência 

da hanseníase de 1,48 casos/10.000 habitantes e coeficiente de detecção de 

casos novos de 2,09/10.000 habitantes (Brasil 2007).

Em  2007,  254.525  casos  novos  foram  detectados  no  mundo  sendo 

39.125 casos provenientes do Brasil (Figura1) (OMS 2008; Brasil 2008).

Figura 1. Detecção de Casos Novos de Hanseníase no Mundo no Ano de 
2007 (OMS 2008).

A maioria  dos  casos  de  hanseníase  no  Brasil  está  concentrada  nas 

regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. No estado de Goiás, no ano de 2007 

foram diagnosticados 1.839 casos novos e a prevalência foi  de 6,17/10.000 

habitantes (Brasil/SINAN 2008; Brasil 2008). Dados recentes mostram que no 

ano de 2008, o número de casos registrados de hanseníase foi de 249.007 

casos, e no Brasil foram registrados 45.847 casos, indicando uma prevalência 

nacional de 2,4/10.000 habitantes (OMS 2009). 



O coeficiente de detecção de casos novos na Região Centro-Oeste está 

representado na Figura 2.

Figura 2 – Coeficiente de Detecção de Casos Novos de Hanseníase por 
100.000 habitantes, Brasil e Regiões, 2001- 2008 (Brasil/SINAN 2009).

Embora  as  estratégias  atuais  de  eliminação  da  hanseníase  tenham 

causado impacto na prevalência mundial, a taxa de detecção de casos novos 

continua  elevada  em  alguns  países  endêmicos  devido  à  progressiva 

transmissão  do  M.  leprae,  o  que  reflete  a  importância  do  diagnóstico  e 

tratamento  para o controle  da hanseníase (Penna et  al.  2007;  Richardus & 

Habbema 2007; Scollard 2005).

1.3. Agente Etiológico da Hanseníase

O M. leprae foi descrito em 1873 na Noruega pelo pesquisador Amauer 

Hansen,  sendo  o  primeiro  patógeno  identificado  como  agente  causador  de 

doença infecciosa humana. O  M. leprae é um bastonete reto, gram positivo, 

intracelular obrigatório que apresenta tropismo para macrófagos de pele e para 

células do sistema nervoso periférico, as células de Schwann (Lowy & Ridley 

1954). 



A multiplicação do M. leprae ocorre em temperaturas entre 27°C a 30°C, 

por divisão binária a cada 12 a 21 dias, tempo de multiplicação muito lento 

quando  comparado  ao  de  outras  micobactérias  patogênicas.  Essas 

propriedades  resultam  na  cronicidade  da  doença  e  no  longo  período  de 

incubação  que  varia  em  média  de  2  a  10  anos  (Rees  1976;  Jacobson  & 

Krahenbuhl 1999). O M. leprae nunca foi cultivado in vitro em meios axênicos, 

representando um desafio para as pesquisas em hanseníase, sobretudo, as 

que necessitam de antígenos do bacilo. Apesar disso o M. leprae se multiplica 

in vivo após inoculação no coxim plantar de camundongos e em tatus (Shepard 

1962; Kirchheimer & Storrs 1971).

O envoltório celular do M. leprae é composto por membrana plasmática, 

parede celular e uma camada externa rica em lipídeos. Devido a essa presença 

abundante  de  lipídeos,  após  coloração  com fucsina,  o  M.  leprae resiste  à 

descoloração subseqüente com solução de álcool e ácido, permanecendo com 

coloração vermelha, o que o caracteriza como um bacilo álcool-ácido resistente 

(Lowy & Ridley 1954). 

A  parede  celular  do  M.  leprae é  constituída  de  uma  camada  de 

peptideoglicana  associada  por  ligações  covalentes  a  arabinogalactana.  Os 

ácidos micólicos, lipídeos característicos do seu envelope celular, estão ligados 

a resíduos terminais  de arabinose da arabinogalactana.   Sua camada mais 

externa é composta por moléculas como o tiocerol dimicocerosatos (PDIMs), 

fosfatidil-inusitol, manosideos, lipomanana (LM), lipoarabinomananas (LAM) e 

grandes  quantidades  de  glicolipídeo  fenólico  (PGL),  o  qual  confere 

especificidade  imunológica  ao  M.  leprae (Figura  3)  (Scollard  et  al.  2006  - 

revisão).



Figura 3. Modelo Esquemático do Envelope do  M. leprae (Scollard et al. 
2006). Glicolipídeo  fenólico  (PGL),  tiocerol  dimicocerosatos  (PDIMs), 

lipomanana  (LM),  lipoarabinomananas  (LAM),  trialose  monomicolato  (TMM), 

fosfatidil-inusitol (PDIM). Fonte: Adaptado de Vissa, V.D; Brennan, P.J. 2001.

1.4. Genoma do M. leprae

Em 2001, a publicação do genoma completo do  M. leprae (Cole et al. 

2001)  revelou  uma  redução  gênica  extensa  quando  comparado  ao 

M. tuberculosis. Enquanto o genoma do M. tuberculosis possui 4,4 x 106 pares 

de bases (pb) com cerca de 3.929 genes e apenas 6 pseudogenes, o genoma 

do M. leprae possui 3,3 x 106 pb, contendo aproximadamente 1.600 genes e 1 

133 pseudogenes (Figura 4) (Cole et al. 2001). Em torno de 165 dos genes 

codificadores  de  proteínas  do  M.  leprae não  possuem  ortólogos  em  M. 

tuberculosis.  Cerca de apenas 40% do genoma do  M. leprae codifica genes 

funcionais, enquanto, no genoma do M. tuberculosis observa-se que 90% dos 

genes  apresentam  capacidade  de  codificar  proteínas 

(http://genolist.pasteur.fr/Leproma - Acesso em 22/04/2009). Vissa & Brennan 

em 2001 realizaram análise funcional dos genes preservados do M. leprae, a 

qual  revelou a integridade da maioria  das suas vias anabólicas,  entretanto, 

http://genolist.pasteur.fr/Leproma


foram  observadas  algumas  deleções  e  mutações  em  vias  catabólicas 

essenciais. 

Figura 4. Genoma do M. leprae. (Adaptado de Cole et al. 2000).

A baixa versatilidade metabólica exigida para a sua sobrevivência em 

macrófagos  e  células  de  Schwann  provavelmente  favoreceram  essas 

mutações,  as  quais  provocaram a  perda  de  genes  importantes  para  a  sua 

sobrevivência em outros ambientes. Todo esse processo evolutivo contribuiu 

para a perfeita adaptação do M. leprae ao organismo humano.

Em 2005, Monot e colaboradores demonstraram através da análise do 

genoma  de  175  amostras  de  M.  leprae provenientes  de  21  países 

representando os 5 continentes, que a hanseníase teve origem na África há 

mais de 5.000 anos, mais especificamente na atual Etiópia. A propagação do 

bacilo  provavelmente  ocorreu  através  de  soldados  de  Alexandre,  o  Grande 

(século  IV aC)  que invadiram a região  e  depois  voltaram para a Europa e 

Oriente Médio, assim como pelo tráfico de escravos e migração dos povos. 

Esses dados contradizem a teoria de que a hanseníase teve origem na Ásia, 

particularmente  na  Índia.  Nesse  trabalho,  Monot  e  colaboradores  (2005) 

analisaram em diferentes cepas do M. leprae a distribuição de polimorfismos de 



base  única  (Single  Nucleotide  Polymorphisms –  SNPs).  Os  SNPs  são 

alterações da sequência de DNA que ocorrem quando um único nucleotídeo 

(A, T, C, ou G) na sequência do genoma é modificado. A análise demonstrou 

uma variabilidade genética extremamente reduzida entre as diferentes cepas 

do M. leprae, o que indica uma alta proximidade filogenética entre essas cepas. 

Foram identificados 4 padrões de SNPs: O tipo 1 estava presente na maior 

parte da Ásia Central. O tipo 2, o mais raro e provavelmente o mais antigo, foi 

encontrado na região da Etiópia e regiões próximas. O tipo 3 foi encontrado na 

Europa,  Américas e no norte da África.  O tipo 4 foi  identificado na África e 

Oriente Médio. No Brasil predominam os SNPs: tipo 3, provavelmente oriundo 

dos europeus e o tipo 4,  provavelmente introduzido por  escravos da África 

Ocidental. 

A baixa proporção de variantes genéticas no genoma do M. leprae pode 

ser explicada devido ao seu tempo de geração extremamente longo, indicando 

que a diversidade genética do hospedeiro humano representa o fator principal 

para a gravidade e susceptibilidade à doença. 

A estimativa de que somente cerca de 1-3% dos indivíduos expostos ao 

M. leprae desenvolvem hanseníase corrobora a hipótese da influência genética 

na doença (Moraes et al. 2006). Pesquisadores canadenses, brasileiros, vietnamitas, 

franceses e holandeses mostraram que polimorfismos em uma região do cromossomo 6 

estão associados à suscetibilidade para a hanseníase. Esse estudo detectou SNPs comuns 

às famílias  estudadas e que pudessem estar  relacionados à hanseníase (Santos et  al. 

2002;  Mira  et  al.  2003).  Seis  SNPs  foram  identificados  nas  famílias  vietnamitas 

associados à hanseníase, dos quais 4 estavam nos genes PACRG e PARK2. O estudo 

mais detalhado desses dois genes encontrou 81 polimorfismos, 19 deles associados à 

doença. Os dois polimorfismos mais importantes em indivíduos vietnamitas  também 

foram os mais significativos nos indivíduos brasileiros. O fato de os mesmos resultados 

terem sido obtidos  em populações  com origens  étnicas  distintas  permitiu  classificar 

essas variações genéticas como fatores de risco para a hanseníase (Mira et al. 2004). Os 

genes PACRG e PARK2 estão envolvidos com a eliminação de proteínas que não são 

mais necessárias à célula. A mutação desses genes está relacionada a uma produção 

anormal da enzima parkina, a qual encaminha as proteínas ao proteossomo, para serem 



destruídas.  Tais  genes  controlam vias  bioquímicas  que  interagem com proteínas  da 

resposta  imune,  incluindo  as  envolvidas  com  a  sinalização  dos  TLR  (Receptores 

Semelhantes a Toll, do inglês Toll-Like Receptors) e indução de anergia de células T 

(Mira et al. 2004; Malhotra et al. 2006).

1.5. Classificação das Formas Clínicas da Hanseníase

A hanseníase é uma doença espectral que de acordo com a resposta 

imune  do  paciente  evolui  para  diferentes  formas  clínicas  (Ridley  &  Jopling 

1966).  As  lesões  de  pele  mais  comumente  observadas  em pacientes  com 

hanseníase são manchas eritematosas ou hipocrômicas, infiltrações, nódulos, 

tubérculos e placas (Jopling 1971).  As alterações de sensibilidade das lesões 

ocorrem devido ao comprometimento de nervos periféricos com neurites, que 

podem  levar  à  deformidades  e  incapacidades  secundárias,  as  quais 

provavelmente  são  causadas  pela  resposta  imune do  hospedeiro  ao  bacilo 

(Ridley & Jopling 1966).

Ridley e Jopling em 1966, para fins científicos propuseram um método 

de classificação da hanseníase em formas polares e intermediárias, de acordo 

com critérios clínicos e histopatológicos da doença. Segundo essa classificação 

nos pólos da doença temos:

Hanseníase  Tuberculóide-Tuberculóide  (TT):  caracterizada  pela  maior 

resistência ao bacilo devido ao desenvolvimento de vigorosa resposta imune 

celular  (RIC),  com baixa  produção  de  anticorpos  ou  ausente.  Os pacientes 

geralmente apresentam de 1 a 2 lesões de pele com sensibilidade reduzida, 

constituídas  de  placas  ou  manchas  bem  delimitadas  e  áreas  da  pele 

eritematosas ou hipocrômicas. Pode ocorrer espessamento do tronco nervoso 

com dano neural grave e precoce. A baciloscopia é negativa, indicando que é 

uma forma não contagiosa da doença. No exame histopatológico observa-se a 

formação  de  granulomas  bem  delimitados  com  presença  de  células 

epitelióides, células gigantes multinucleadas (Langhans) no centro da lesão e 

no contorno do granuloma observa-se um halo denso de linfócitos (Ridley & 

Jopling 1966).



Hanseníase  Lepromatosa-Lepromatosa  (LL):  caracterizada  pela  alta 

produção de anticorpos e RIC baixa ou ausente, correspondendo ao pólo de 

baixa  resistência  ao  M.  leprae.  As  lesões  eritematosas  apresentam  limites 

imprecisos  e  são  constituídas  por  pápulas,  nódulos,  placas,  tubérculos, 

ulcerações  e  infiltrações  difusas,  sendo  mais  acentuadas  na  face  e  nos 

membros.  Sua evolução crônica caracteriza-se pela infiltração progressiva e 

difusa da pele, mucosas das vias aéreas superiores, olhos, nervos, podendo 

afetar os linfonodos, fígado e o baço. Pode ocorrer comprometimento nervoso 

na inervação vascular e nos troncos nervosos com deficiências funcionais e 

sequelas  tardias.  O  exame  histopatológico  apresenta  infiltrado  celular 

composto de histiócitos multivacuolados com citoplasma constituído de grande 

quantidade  de  lipídeos,  o  que  confere  a  essas  células  aspecto  espumoso, 

sendo  conhecidas  como  células  de  Virchow.  A  baciloscopia  é  fortemente 

positiva, representando importante foco infeccioso e reservatório do bacilo nos 

pacientes não-tratados (Ridley & Jopling 1966).

As  formas  intermediárias  da  hanseníase  são  caracterizadas  por  sua 

variação imunológica,  o que faz com que haja grande diversidade nas suas 

formas clínicas, mesclando características dos dois pólos da doença:

Hanseníase Borderline-Tuberculóide (BT):  caracterizada por lesões de 

pele  bem  delimitadas.  Apresentam  maior  número  de  lesões  e  de  troncos 

nervosos acometidos que na forma TT. O histopatológico revela granulomas 

formados  por  células  epitelióides,  células  de  Langhans  e  contornados  por 

linfócitos. A baciloscopia geralmente é negativa ou com raros bacilos (Ridley & 

Jopling 1966).

Hanseníase Borderline-Borderline (BB): conhecida como forma dimorfa, 

caracterizada  pelo  surgimento  de  poucas  lesões  com  limites  externos 

imprecisos, ou ainda, por múltiplas lesões bem definidas, porosas, conhecidas 

como lesões em renda ou queijo suíço (Ridley & Jopling 1966). A baciloscopia 

geralmente  é positiva.  Ao exame histopatológico  observa-se a presença de 

bacilos, com células epitelióides difusamente espalhadas. Pode ser observada 

a “faixa de  Unna”,  que é uma faixa de fibras  colágenas,  correspondente  à 



derme papilar retificada. Células gigantes e linfócitos em geral são escassos e 

pode se observar edema intra e inter celular.

Hanseníase  Borderline-Lepromatosa  (BL):  forma intermediária  entre  a 

BB e a LL com características de ambas. Caracterizada por numerosas lesões 

mal  delimitadas  e  eritematosas.  A  baciloscopia  geralmente  é  positiva  e  no 

histopatológico  observa-se  granuloma  com macrófagos  não  diferenciados  e 

grande quantidade de bacilos (Ridley & Jopling 1966).

A  OMS,  em  1997,  para  fins  operacionais  propôs  uma  classificação 

simplificada dos casos de hanseníase baseada no número de lesões. Com a 

finalidade de tratamento, os pacientes foram classificados em:

Pacientes  Paucibacilares  (PB)  aqueles  com  as  formas  TT  e  BT  da 

doença, com menos de 5 lesões de pele. Para o tratamento de pacientes PB a 

recomendação da  OMS é de  rifampicina  supervisionada  mensalmente  (600 

mg) e dapsona diariamente (100 mg) durante 6 meses.

Pacientes Multibacilares (MB) apresentam as formas BB,  BL e LL da 

hanseníase, com 5 ou mais lesões de pele. Para pacientes MB o tratamento é 

recomendado durante 12 meses com uso de rifampicina (600 mg) e clofazimina 

(100 mg) administradas mensalmente de forma supervisionada e uso diário de 

clofazimina (100 mg) e dapsona (50mg) (OMS 1991).

1.6. Fontes de Infecção e Transmissão da Hanseníase

Pacientes MB não-tratados são apontados como importantes fontes de 

infecção pelo M. leprae (Jackobson & Krahenbuhl 1999; Shepard 1960; Pedley 

1973; Job et al. 2008). Contatos intradomiciliares de pacientes MB apresentam 

risco relativamente maior de desenvolverem a doença em relação à população 

geral, mostrando que o contato íntimo e prolongado com pacientes bacilíferos 

não-tratados tem importante papel  na infecção (Brown 1959;  Douglas  et  al.  

1984; Douglas  et  al.  2004;  Fine 1997; Moet et  al.  2006).  Acredita-se que a 

contaminação  também  possa  ocorrer  pela  pele  através  de  contato  com 

hansenomas de pele ulcerados (Job et al. 2008). As secreções orgânicas como 

leite, esperma, suor, e secreção vaginal de pacientes com hanseníase, podem 



conter  bacilos,  mas  acredita-se  que  não  apresentam  importância  na 

disseminação da infecção (Talhari 1997; Yamalker 2002). 

Há relatos da existência de portadores sadios do M. leprae, identificados 

pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para DNA de  M. 

leprae, positiva em esfregaço nasal (Almeida et al. 2004; Gerrero et al. 2002). 

Não se sabe se esses indivíduos podem ser fonte de disseminação da doença 

através da excreção nasal de bacilos (Beyene et al. 2003).

Em áreas endêmicas para M. leprae a maioria dos indivíduos expostos é 

resistente  ao  bacilo,  não  desenvolvendo  a  doença.  Fatores  genéticos, 

ambientais,  imunológicos e nutricionais  podem aumentar  a suscetibilidade à 

infecção (De Vries et al. 1976; Moraes et al. 2006; Pereira et al. 2008). Variantes 

dos genes PACRG e PARK2 são consideradas fatores de risco para o desenvolvimento 

da hanseníase (Mira et al. 2004; Malhotra et al. 2006).

1.7. Imunologia da Hanseníase

A resposta imune frente à infecção pelo M. leprae determina o curso da 

doença e suas formas clínicas. Após a infecção pelo M. leprae o indivíduo pode 

evoluir para a cura ou desenvolver a doença (Moraes et al. 2006). Tendo em 

vista que a principal forma de transmissão do bacilo ocorre pela via respiratória, 

as  células  dendríticas  da  mucosa  nasal  do  hospedeiro  representam  as 

primeiras células do sistema imune que reconhecem o bacilo via receptores de 

padrões  moleculares  de  micobactérias,  os  chamados  receptores  de 

reconhecimento  de  padrões  (PRR).  As  células  dendríticas  fagocitam  o 

M. leprae e exercem a sua capacidade de processamento e de apresentação 

dos  antígenos.  Posteriormente,  as células  dendríticas  migram  para  os 

linfonodos,  perdem  a  sua  capacidade  fagocítica  e  ocorre  o  aumento  da 

expressão de moléculas do MHC de classe II e moléculas co-estimuladoras. Os 

macrófagos também são ativados via PRRs e potencializam a sua habilidade 

de produzir citocinas, como o fator de necrose tumoral do tipo α (TNF- α) e a 

interleucina  12  (IL-12),  sendo  esta  última  responsável  pela  ativação  de 

linfócitos CD4+ e de células natural killer (NK). As células NK sob ação da IL-12 

e IL-23 produzem interferon gama (IFN-γ) que potencializa a ação microbicida 



dos macrófagos (Golkar et al. 1994; Mittal et al. 1989; Demangel et al. 2000; 

Santos et al. 2001). 

 A evolução da hanseníase depende do tipo de resposta imune, mais 

especificamente, da subpopulação de linfócitos T em atividade (Modlin et al. 

1986).   A polarização da resposta imune celular  para o tipo Th1 é eficaz e 

confere resistência a doença, a qual se apresenta de forma mais localizada. A 

polarização da resposta imune para o tipo Th2 não é eficaz para destruir os 

bacilos, conferindo susceptibilidade a hanseníase que tende a se apresentar de 

forma disseminada (Modlin et al. 1996; Modlin 1993; Mendonça et al. 2008). 

 No pólo  tuberculóide  da  hanseníase  ocorre  a formação de resposta 

imune celular do tipo Th1 com produção das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, 

TNF-α, IL-12, IL-23 e IL-2, responsáveis pela manutenção da resposta celular e 

destruição do bacilo (Beutier 1999; Langrish et al. 2003). Os macrófagos e os 

linfócitos sob ação dessas citocinas formam o granuloma (Roach et al. 2002). 

Foram  observados  em  biópsias  de  lesões  de  pacientes  tuberculóides  a 

presença  de  células  dendríticas  e  monócitos  expressando  PRR,  como  os 

receptores  Toll-like (TLR),  principalmente  os  TLR-1  e  TLR-2,  os  quais  são 

ativados por lipoproteínas derivadas do M. leprae (Krutzik et al. 2003). O TLR-2 

está envolvido na resposta imune inata a antígenos da parede do  M. leprae, 

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

estabelecimento de respostas do tipo Th1 (Krutzik et al.  2003). Além disso, a 

ativação do TLR2 pode induzir a apoptose de células de Schwann contribuindo 

para a lesão neural associada a hanseníase (Oliveira et al. 2003).

 A IL-12 e IL-23 estimulam a produção de IFN-γ  em linfócitos T CD4 e 

células NK, contribuindo para a polarização de resposta imune tipo Th1 (Foss 

et al. 1993;  Brightbill et al. 1999, Krutzik et al.  2003;  Krutzik et al. 2005).  O 

IFN-γ é produzido e secretado pelos linfócitos TCD4+ e células NK. Essa citocina é a 

principal mediadora da ativação de macrófagos. O macrófago sob ação do IFN-γ é 

estimulado a aumentar a sua produção de reativos intermediários de oxigênio (ROI) e 

de nitrogênio (RNI), com o intuito de matar ou diminuir a proliferação do  M. leprae 

(Scollard  et  al.  2006).  O  IFN-γ também  induz  a  ativação  da  enzima óxido  nítrico 



sintetase, responsável pela indução da produção do óxido nítrico, que leva à destruição 

dos bacilos no interior dos macrófagos. Além disso, essa citocina exerce importante 

papel na inibição de linfócitos Th2 (Goulart et al. 2002). O TNF-α, produzido pelos 

macrófagos, está envolvido na regulação da imunidade ao  M. leprae atuando 

na  formação  e  manutenção  do  granuloma,  sendo  também  associada  à 

destruição tecidual e a reações hansênicas (Rouch et al. 2002; Santos et al. 

2002). 

No pólo lepromatoso da hanseníase observa-se a formação de resposta 

imune  humoral  com  vigorosa  produção  de  anticorpos,  caracterizada  pela 

polarização da resposta imune Th2, a qual é ineficaz na destruição dos bacilos 

(Modlin et al. 1986; Mendonça et al. 2008).  A produção de antígenos PGL-I 

específico da parede do M. leprae, e antígenos LAM, suprimem a ativação dos 

macrófagos e estimula a polarização para a resposta imune do tipo Th2, o que 

favorece  a  multiplicação  do  bacilo  no  citoplasma  das  células  infectadas 

(Hashimoto et al. 2002).  Pacientes lepromatosos apresentam altos títulos de 

anticorpos contra PGL-I, que não são capazes de destruir o bacilo (Cho et al. 

2001). Observa-se nesse pólo da doença a produção das citocinas supressoras 

da resposta imune como o fator  de crescimento e transformação do tipo β 

(TGF-β), IL-4 e IL-10, as quais inibem a ativação dos macrófagos e diminuem a 

expressão de moléculas de MHC de classe II pelas células apresentadoras de 

antígenos (Yamamura et al. 1992; Sieling 1994). A IL-4 atua ainda diminuindo a 

expressão  de  TLR-2  nos  monócitos  (Brightbill  et  al. 1999).  O  TGF-β  tem 

atividade imunossupressora de linfócitos T pela inibição da produção de IL-12 e 

IFN-γ (Khanolkar-Young et al. 1998; Kiszewski et al. 2003). 

O teste cutâneo de Mitsuda ou lepromina avalia a RIC na hanseníase. 

Esse teste consiste em uma injeção intradérmica de suspensão de antígenos 

do M. leprae mortos pelo calor, na face anterior média do antebraço e a leitura 

da reação é feita após 28 dias (Bloom et al. 1979). A leitura é realizada após 1 

mês, quando podemos encontrar lesão infiltrada (reação positiva) ou ausência 

de  lesão (reação negativa).  O teste  de  Mitsuda não é utilizado como teste 

diagnóstico  de  rotina  para  hanseníase  por  apresentar  reação  cruzada  com 

outras micobactérias não patogênicas e com a vacina Bacilo Calmette-Guérin 



(BCG),  mas  pode  ser  utilizado  para  se  avaliar  o  prognóstico  da  infecção. 

Pacientes com maior quantidade de bacilos nas lesões e reação de Mitsuda 

negativa são mais susceptíveis a doença, enquanto aqueles com ausência de 

bacilos  nas  lesões  e  reação  de  Mitsuda  positiva  são  mais  resistentes  a 

hanseníase (OMS 1997; Brasil 2002). 

Outros  testes  cutâneos  com  proteínas  purificadas  nativas  e  mais 

recentemente com peptídeos sintéticos do  M. leprae foram avaliados para o 

diagnóstico da hanseníase e no monitoramento da exposição ao bacilo, porém 

apresentaram baixa especificidade (Brennan 2000). 

1.8. Reações Hansênicas

No curso crônico da hanseníase, episódios inflamatórios agudos podem 

surgir  antes da introdução do tratamento, na vigência desse ou após a alta 

terapêutica.  Esses  episódios  inflamatórios  são  denominados  reações 

hansênicas (Kumar et al. 2004). As reações hansênicas podem ser definidas 

como  manifestações  clínicas  resultantes  de  alterações  do  equilíbrio 

imunológico entre o hospedeiro e o M. leprae e são as principais responsáveis 

pelo dano neural, incapacidades físicas e morbidade na hanseníase (Scollard 

et  al.  2006).  A  produção  exacerbada de  TNF-α  está  correlacionada  com a 

ocorrência dessas reações tanto  in vitro quanto  in vivo (Moraes et al. 1999). 

Existem dois tipos distintos de reações hansênicas, a reação tipo 1 e a reação 

tipo 2, que podem ocorrer ambas em momentos distintos no mesmo paciente 

(Rea & Sieling 1998; Kumar et al. 2004).

 A reação tipo 1 ou reação reversa (RR) é resultado de um aumento da 

RIC a antígenos do M. leprae. A RR tende a ocorrer em pacientes borderline, 

especialmente naqueles com a forma BT (Godal et al. 1973; Grugni et al. 1990; 

Roche et al. 1997; Sauderson et al. 2000). Na RR observa-se o aumento na 

expressão  dos  genes  das  citocinas  pró-inflamatórias  IL-1,  IL-2,  IL-8,  IL-12, 

IFN-γ e  TNF-α (Sreenivasan,  et  al.1998;  Moraes  et  al.  1999;  Moraes  et  al. 

2001).  O  TNF-α  foi  considerado uma das principais  citocinas  envolvidas na 

mediação do dano neural ou necroses teciduais (Moraes et al. 1999; Moraes et 

al. 2001; Grau et al. 1992). Alguns estudos de imunohistoquímica evidenciaram 



concentrações  elevadas  dessa  citocina  em  lesões  de  pele  durante  a  RR 

(Yamamura et al. 1992). O quadro clínico na RR caracteriza-se pelo surgimento 

de novas lesões ou exacerbação das lesões existentes, com ou sem neurite e 

nos  casos  mais  severos  pode  ocorrer  ulceração  e  necrose  nas  lesões 

(Barnetson et al. 1975; Sauderson et al. 2000; Stephen & Lockwood 2008). A 

RR  tende  a  evoluir  gradualmente  podendo  durar  algumas  semanas  e 

geralmente está associada ao envolvimento de um ou mais nervos periféricos 

(Rose et al. 1991). Entre os fatores de risco para o surgimento da RR estão os 

pacientes com hanseníase borderline,  baciloscopia positiva  e sorologia anti-

PGLI positiva (Roche et al. 1997; Britton 1998).

A reação tipo 2 ou eritema nodoso hansênico (ENH)  ocorre nas formas 

BB, BL e LL (Van Braekel et al.  1994; Pocaterra et al. 2006). O aparecimento 

do ENH é mais comum em pacientes após o tratamento com PQT (Kumar et 

al. 2004).  O  ENH  se  caracteriza  pelo  aparecimento  súbito  de  nódulos 

eritematosos e dolorosos disseminados pelo corpo além de placas e pápulas 

que podem ulcerar. Nas formas mais graves do ENH pode ocorrer a ulceração 

das  lesões  cutâneas  podendo  levar  a  necrose.  São  comuns  os  sintomas 

sistêmicos  como  febre,  dores  nas  articulações,  mal-estar,  aumento  dos 

linfonodos, edemas de mãos e pés, neurites e hepatoesplenomegalia (Jopling 

1970;  Smith  et  al.  2002).  Durante  o  aparecimento  do  ENH  observa-se  o 

aumento  de proteínas de fase inflamatória  aguda,  proteinúria,  aumento  das 

frações  C2  e  C3  do  complemento,  leucocitose  com  neutrofilia,  baixas 

concentrações de anticorpos anti-PGL-I e presença de imunocomplexos nos 

tecidos lepromatosos (Schwerer  et al. 1984; Stefani et al. 1998; Guerra et al. 

2002). 

Alguns  estudos  em  ENH  demonstraram  a  produção  de  IFN-γ 

(Sreenivasan et al. 1998), TNF-α (Sarno et al. 1991; Stefani et al. 2003;), IL-2, 

IL-6, IL-7 e IL-12 (Moraes et al.1999; Stefani et al. 2009). Esses dados indicam 

uma ativação pelo menos transitória da RIC tipo Th1 durante a reação tipo 2, o 

que normalmente não é observado nos pacientes BL e LL (Rao & Rao,1987; 

Sreenivasan et al. 1998). Nas lesões de ENH também observa-se um aumento 

seletivo  na expressão de RNA mensageiro  (RNAm) de IL-6,  IL-8 e IL-10 e 



expressão persistente do RNAm das IL-4 e IL-5 (Yamamura et al. 1992). Entre 

os fatores de risco para a ocorrência  do ENH  estão o índice baciloscópico 

elevado,  pacientes  LL,  sexo  feminino,  infiltração  cutânea  difusa  e  gravidez 

(Manandhar et al. 1999; Saunderson et al. 2000; Kumar et al. 2004).

1.9. Diagnóstico da Hanseníase

1.9.1. Diagnóstico Clínico

O diagnóstico da hanseníase, ainda hoje, baseia-se principalmente em 

sintomas e sinais clínicos. O exame dermato-neurológico do paciente avalia a 

sensibilidade térmica, tátil  e dolorosa nas lesões de pele,  identifica neurites, 

comprometimento  de  troncos  de  nervos  periféricos,  incapacidades  físicas  e 

deformidades (OMS 2000; Brasil 2001). 

Para a identificação de dano neurológico realiza-se a inspeção dos olhos 

e nariz e avalia-se a força muscular. A apalpação dos troncos nervosos dos 

membros superiores e inferiores (nervos auriculares, ulnares, radiais e tibiais) é 

realizada  para  verificar  a  ocorrência  de  espessamento  neural  (OMS  2000; 

Brasil  2001).  A  integridade  dos  troncos  periféricos  relaciona-se  com  a 

sensibilidade normal e a alteração desses sugere alteração  na percepção de 

sensações de pressão, tato, calor, dor e frio (Brasil 2001). 

A classificação do grau de incapacidade física (GIF) pode ser feita pelo 

teste dos monofilamentos. Os monofilamentos de Semmes-Weinstein (SW) são 

constituídos por fios de nylon de 38 milímetros de comprimento e com peso e 

diâmetros  diferentes.  Para  realizar  a  pesquisa  de  sensibilidade  com  os 

monofilamentos de nylon são aplicados estímulos com forças progressivas que 

permitem  avaliar  e  quantificar  o  limiar  de  percepção  do  tato  e  pressão.  É 

considerado um dos melhores testes para uso no trabalho de campo e nos 

centros de referências para hanseníase (Vilarroel et al. 2007).

Em  conclusão,  é  considerado  caso  de  hanseníase,  o  indivíduo  que 

apresentar pelo menos um dos seguintes sinais cardinais:  lesões ou áreas de 

pele com alterações de sensibilidade, acometimento neural com espessamento 



de  nervo  com ou  sem alteração  de  sensibilidade  e  presença  de  BAAR na 

baciloscopia (OMS 2005).

1.9.2. Baciloscopia e Exame Histopatológico 

A  baciloscopia  é  um  exame  complementar  de  baixo  custo  na 

identificação  do  M.  leprae  diretamente  de  raspado  dérmico  das  lesões 

hansênicas  ou  de  outros  locais  de  coleta  selecionados,  como  lóbulos 

auriculares, cotovelos e joelhos (OMS 2000). Nos pacientes LL, a baciloscopia 

da linfa tende a ser fortemente positiva, porém nas formas tuberculóides da 

doença a baciloscopia é negativa (OMS 2006).

O  exame  histopatológico  de  biópsias  de  lesões  de  pele  avalia  a 

presença de granulomas, BAAR, infiltrado celular, agressão neural, vasculite na 

derme e estratificação e espessamento de tecidos (Ridley 1955; Job 2007). O 

exame histopatológico e a baciloscopia, não fazem parte dos exames de rotina 

preconizados pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase, mas são 

utilizados em protocolos de pesquisa permitindo a classificação da hanseníase 

(Brasil 2000).

1.9.3. Reação em Cadeia de Polimerase para o DNA do M. leprae

Com o avanço das técnicas de biologia molecular foi possível a detecção 

do  DNA  do  M.  leprae pela  PCR  (ML-PCR)  em  vários  tecidos  e  líquidos 

corporais assim como em fragmentos de biópsias de pele e de nervos (Gillis & 

Williams 1991; Shamsi et al. 2007; Martinez et al. 2009). A PCR para DNA de 

M. leprae é uma técnica altamente específica podendo ser realizada a partir de 

amostras biológicas,  porém apresenta baixa sensibilidade em pacientes PB. 

Alguns estudos demonstraram que em pacientes com baciloscopia negativa a 

chance de encontrar DNA de  M. leprae pela ML-PCR é baixa (Scollard et al. 

1998;  Santos  et  al. 1999).  Entretanto,  Job  e  colaboradores  em  1997 

demonstraram que a ML-PCR foi de 5 a 6 vezes mais eficaz na confirmação do 

diagnóstico  de  pacientes  PB  que  o  diagnóstico  clínico,  baciloscópico  e 

histopatológico.



Diferentes genes específicos do  M. leprae  são utilizados como alvo da 

amplificação por PCR: fragmento de 742 pb da sequência repetitiva do gene 

que codifica o antígeno de 65 kD (Santos et  al.  1993),  gene LSR/A15 que 

codifica o antígeno de 15 kDa (Misra et al. 1995), fragmentos 455 pb e 320 pb 

da sequência RLEP (Jamil et al. 1994), fragmento de 531 pb gene pra 36kDa 

do M leprae (Wichitwechkarn et al. 1995; van der Vliet et al. 1993), fragmento 

de 171 pb do gene 16S RNAr (Arnoldi et al. 1992; Kurabachew et al. 1998), 

fragmento 372 pb (Nishimura et al. 1994), fragmento de 360 pb do gene que 

codifica para a proteína de 18 kDa (Williams et al. 1990; Scollard et al. 1998; 

Fiallo  et  al. 1992;  Stefani  et  al. 2003),  fragmento  de  560  pb  do  gene  que 

codifica um antígeno rico em prolina (de Wit et al. 1991), entre outros.

A  ML-PCR  é  uma  técnica  restrita  a  laboratórios  de  referência  e 

laboratórios  de  pesquisa  e  não  é  usada  para  o  diagnóstico  de  rotina  por 

requerer  reagentes  e  equipamentos  de  alto  custo  e  apresentar  baixa 

sensibilidade para pacientes PB (Goulart & Goulart 2008).

1.9.4. Testes Sorológicos 

A  sorologia  específica  para  hanseníase  mais  utilizada  e  melhor 

padronizada atualmente é o ensaio imunoenzimático (ELISA - “Enzyme Linked 

Immunosorbent  Assay”)  desenvolvido  para  detectar  anticorpos  anti-PGL-I 

específico do M. leprae (Bührer-Sékula et al. 1998). 

O PGL-I  é  um lipídeo  exclusivo  da  parede  celular  do  M. leprae  que 

constitui  cerca de 2% da massa total  do bacilo  e estimula principalmente a 

produção de anticorpos da classe IgM (Brennan et al. 1980; Brett et al. 1983). 

Os  anticorpos  IgM anti-PGL-I  são  altamente  específicos  e  não  apresentam 

reação cruzada com o M. tuberculosis ou com outras micobactérias conhecidas 

(Cho et al. 1988; Cho et al.  1992). Com o advento do PGL-I e a consequente 

produção de análogos neoglicolipídicos,  como o monossacarídeo–octyl–BSA 

(M-O-BSA),  o  dissacarídeo–BSA  (D-BSA),  dissacarídeo–octyl–BSA  natural 

(ND–O–BSA)  e  o  trissacarídeo–phenil–BSA  (NT-P-BSA),  foram  possíveis 

estudos utilizando o ELISA para detectar a presença de anticorpos contra o 

PGL-I (Bührer-Sékula et al. 2000). 



A produção de anticorpos anti-PGL-I está relacionada com a alta carga 

bacilar e doença multibacilar (Schwerer et al. 1984; Young et al. 1983; Gelber 

et al. 1989).  A sorologia anti-PGL-I  apresenta  sensibilidade de 70-90% para 

pacientes MB (Bührer-Sékula  et al. 2003;  Parkash et al. 2008). Em pacientes 

PB a sensibilidade é baixa, de aproximadamente 30%, o que ocorre devido à 

baixa produção de anticorpos e a polarização de resposta do tipo Th1 (Douglas 

et al. 1984; Oskam et al. 2003).  

Estudos com contatos intradomiciliares  de pacientes  MB e indivíduos 

saudáveis de área endêmica mostraram que estes indivíduos também podem 

apresentar sorologia positiva para PGL-I. Douglas e colaboradores em 2004 

demonstraram que a sorologia positiva para PGL-I entre contatos domiciliares 

representava um fator de risco para o desenvolvimento de hanseníase quando 

comparados com contatos com sorologia negativa para PGL-I. 

Em  1998  foi  desenvolvido  um  teste  sorológico  para  detecção  de 

anticorpos anti-PGL I da classe IgM, com sensibilidade e especificidade similar 

ao ELISA anti- PGL I (Bührer-Sékula et al. 1998). O teste Dipstick ou teste de 

fita simples utiliza um antígeno semi-sintético, baseando-se no uso de uma fita 

composta por duas bandas horizontais de nitrocelulose fixadas em suporte de 

plástico. Para realização desse teste utiliza-se soro ou sangue total e a leitura é 

feita em três horas (Bührer-Sékula et al. 2000). 

O Departamento de Pesquisa Biomédica do KIT (Koninklijk Instituut voor 

de  Tropen  –  Instituto  Real  Tropical)  em Amsterdam  desenvolveu  um teste 

rápido  no  formato  de  fluxo  lateral  (ML-Flow),  que  apresenta  como principal 

vantagem a facilidade de execução em campo, não necessitando de reagentes 

refrigerados,  equipamentos  especializados  ou  mão  de  obra  treinada.  Utiliza 

como amostra  sangue total  ou  soro  e  a leitura  é  feita  em até  10  minutos. 

Testes em grupo de soros provenientes de pacientes com hanseníase e de 

controles negativos de regiões endêmicas, revelou que o ML-Flow apresenta 

sensibilidade e especificidade semelhantes aquelas do ML-Dipstick e do teste 

ELISA (Bührer-Sékula et al. 2001).



A sorologia anti-PGL-I não é eficaz na distinção entre infecção passada, 

atual ou apenas exposição ao M. leprae, por esse motivo a sorologia não deve 

ser  empregada  como  ferramenta  única  de  diagnóstico  (Cho  et  al.  1992; 

Baumgart et al. 1993; Oskan et al. 2003). Entretanto, o uso da sorologia anti-

PGL-I  associado  com  o  diagnóstico  clínico  pode  ser  útil  na  detecção, 

classificação e monitoramento de pacientes  MB (Bührer-Sékula  et  al. 1998; 

Bührer-Sékula et al. 2007; Grossi et al. 2008). Bührer-Sékula e colaboradores 

(2007) demonstraram em um estudo com pacientes do Brasil, Nepal e Nigéria a 

utilidade  do  ML-Flow  como  ferramenta  sorológica  para  a  classificação  da 

hanseníase. A  utilização do teste ML- Flow melhora a classificação, reduz o 

risco de sub-tratamento e minimiza a necessidade de testes cutâneos. Assim, a 

sorologia pode ser uma ferramenta alternativa para a decisão do tratamento 

adequado, em situações em que os sinais e sintomas não são suficientes para 

a classificação em hanseníase MB ou PB (Grossi et al. 2008; Parkash 2008).

 Os recentes avanços em técnicas de biologia molecular de expressão 

gênica, clonagem de genes e novas ferramentas de bioinformática permitiram a 

produção de proteínas recombinantes as quais são avaliadas quanto ao seu 

potencial  diagnóstico  e  para  o  desenvolvimento  de  testes  sorológicos  mais 

sensíveis e específicos para hanseníase (Cole et al. 2001; Reece et al. 2006 ). 

Proteínas  recombinantes  do  M.  leprae são  utilizadas  em  diversas 

pesquisas  visando  avaliar  a  imunidade  humoral  e  celular  na  hanseníase. 

Estudos recentes utilizam a detecção de IFN-γ como marcador de imunidade 

celular após estimulação de células sanguíneas com proteínas recombinantes 

ou peptídeos sintéticos, com o objetivo de desenvolver um método diagnóstico 

sensível e específico para hanseníase PB (Spencer et al. 2005; Araoz et al. 

2006;  Duthie  et  al. 2008).  Geluk  e  colaboradores  (2005)  testaram  a 

imunogenicidade  de  17  proteínas  recombinantes  em  células  sanguíneas 

mononucleares periféricas de pacientes com hanseníase e grupos controles do 

Brasil.  Das  proteínas  testadas  5  (ML0576,  ML1989,  ML1990,  ML2283  e 

ML2567)  induziram  significantes  níveis  de  IFN-γ (acima  de  50  pg/ml)   em 

pacientes PB e contatos de pacientes MB. Em 2006, Araoz e colaboradores 

testaram a  capacidade  de  12  proteínas  recombinantes  em induzir  RIC  em 



sangue  total  de  pacientes  com  hanseníase  e  grupos  controles  em  Mali  e 

Bangladesh. Das proteínas testadas 4 (ML1553, ML1829, ML0410 e ML0308) 

foram  imunogênicas  e  específicas,  induzindo  forte  resposta  celular  com 

produção de IFN-γ em pacientes com hanseníase PB e contatos domiciliares.

Testes  de  ELISA  para  detecção  de  anticorpos  da  classe  IgG contra 

proteínas recombinantes do M. leprae revelaram antígenos candidatos ao uso 

no diagnóstico  sorológico  da  hanseníase,  especialmente  em pacientes  com 

hanseníase MB (Duthie et al.  2007; Reece et al.  2006).  Em 2006, Reece  e 

colaboradores descreveram  a  reatividade  sorológica  de  pacientes  com 

hanseníase  e  controles  das  Filipinas  a  13  proteínas  recombinantes  do 

M. leprae. Dentre estas, as proteínas ML2331 e ML0405 foram imunogênicas e 

específicas para pacientes MB. Duthie e colaboradores em 2007 avaliaram a 

reatividade  humoral  de  pacientes  com  hanseníase  e  controles  do  Brasil, 

Filipinas  e  Japão  a  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae.  As  proteínas 

ML2331 e ML0405 também foram consideradas imunogênicas e específicas 

para pacientes MB nesse estudo. 

A pesquisa da resposta imune humoral de pacientes com hanseníase e 

indivíduos controles a proteínas recombinantes do M. leprae apresenta crucial 

importância  para  o  diagnóstico  da  hanseníase.  A  descoberta  de  novos 

antígenos imunogênicos e específicos para pacientes com hanseníase pode 

possibilitar o desenvolvimento de um método diagnóstico específico e sensível 

para  hanseníase  MB  e  PB,  especialmente  se  esses  antígenos  forem 

incorporados ao antígeno PGL-I (Stefani 2008). 



2. JUSTIFICATIVA

Entre os maiores desafios para o controle e eliminação da hanseníase 

está o desenvolvimento de testes laboratoriais para o diagnóstico da infecção, 

uma vez que, o diagnóstico da hanseníase ainda é baseado apenas nos sinais 

e sintomas clínicos da doença. 

A sorologia  anti  PGL-I  não apresenta  sensibilidade adequada para  o 

diagnóstico de pacientes PB e mesmo entre os pacientes MB a sensibilidade 

da sorologia anti PGL-I é em torno de 70-90%. Isso indica que a identificação 

de novos antígenos específicos do M. leprae que sejam reconhecidos por soros 

de pacientes com hanseníase pode oferecer novos reagentes diagnósticos que 

podem  ser  acrescentados  ao  antígeno  PGL  I  abrindo  a  perspectiva  de 

aprimorar o diagnóstico sorológico da hanseníase.



3. OBJETIVOS

Detectar  a  presença  de  anticorpos  da  classe  IgG  contra  antígenos 

recombinantes do M. leprae através da técnia ELISA em grupos de pacientes 

com hanseníase  MB,  PB,  controles  saudáveis  de  área  endêmica,  contatos 

domiciliares  de  pacientes  MB  e  pacientes  com  tuberculose,  identificando 

candidatos potenciais para o diagnóstico sorológico da hanseníase.



4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Grupos de Estudo

A análise  da reatividade sorológica  a proteínas recombinantes do  M. 

leprae foi realizada com a utilização de amostras de soros de cinco categorias 

de participantes: 

1. Pacientes com hanseníase PB (PB) (n=45)

2. Pacientes com hanseníase MB (MB) (n=45)

3. Contatos domiciliares de pacientes MB (CD) (n=45)

4. Controles com tuberculose (TB) (n=45)

5. Indivíduos saudáveis de área endêmica (CS) (n=45)

Os pacientes com hanseníase PB e MB foram recrutados de acordo com 

a demanda de casos no Centro de Referência Terapêutica em Diagnóstico e 

Terapêutica  (CRDT)  em Goiânia-GO  no  período  de  março  a  novembro  de 

2006. 

Pacientes virgens de tratamento, baciloscopia positiva, exame clínico e 

histopatológico compatíveis com as formas BB, BL e LL da hanseníase, sem 

apresentar manifestações clínicas de reações hansênicas ao diagnóstico foram 

selecionados para grupo MB.

No grupo PB foram inclusos pacientes  virgens de tratamento,  exame 

clínico e histopatológico compatíveis com as formas BT e TT da hanseníase, 

sem apresentar manifestações clínicas de reações hansênicas ao diagnóstico.

Contatos domiciliares de pacientes MB foram recrutados mediante visita 

domiciliar  do  caso  MB.  Indivíduos  que  vivem  há  pelo  menos  6  meses  no 

mesmo  domicílio  que  o  caso  MB,  sem  sinais  nem  sintomas  clínicos  de 

hanseníase ou tuberculose foram incluídos neste grupo.



O  grupo  controle  de  indivíduos  saudáveis  de  área  endêmica  foi 

composto por estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG), os quais 

foram  selecionados  após  responderem  um  questionário  que  verificava 

exposição  conhecida  à  pacientes  com  tuberculose  e  hanseníase.  A  coleta 

sanguínea foi realizada  no Laboratório de Imunologia da AIDS e Hanseníase 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de 

Goiás, entre os meses de junho e julho de 2006. 

Os pacientes TB foram recrutados entre os meses de junho e outubro de 

2006 e a coleta sanguínea foi realizada por meio de visita domiciliar agendada 

a partir  da relação de pacientes notificados no período de abril  a agosto de 

2006, na Secretaria Municipal de Saúde, em Goiânia, Goiás. Foram incluídos 

nesse grupo indivíduos com tuberculose pulmonar, baciloscopia positiva, HIV-

negativos, em tratamento específico há pelo menos 3 meses.

Foram excluídos deste estudo indivíduos menores de 18 anos, gestantes 

e indivíduos com sorologia positiva para HIV.

4.2. Aspectos Éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clinicas da Universidade Federal de Goiás e pelo Comitê Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) e Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (Anexo 9.1). 

Todos os participantes foram informados sobre os  objetivos e procedimentos 

adotados  na  investigação  e  assinaram  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e 

Esclarecido (TCLE)  de acordo com a Resolução 196 de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

4.3. Exame Clínico, Baciloscópico e Histopatológico

Todos os pacientes com hanseníase foram avaliados quanto à presença 

de espessamento de nervos e características das lesões: número, localização, 

tamanho, limites e sensibilidade.

A  Drª  Ana  Lúcia  Maroclo,  dermatologista  com  vasta  experiência  no 

diagnóstico  clínico  da  hanseníase,  foi  responsável  pelo  exame  dermato-



neurológico  em  todos  os  pacientes  com  hanseníase.  As  avaliações  foram 

realizadas no Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica em Goiânia-

GO. 

A baciloscopia foi realizada através da pesquisa de linfa em 4 partes do 

corpo dos pacientes com hanseníase MB e PB ( lóbulos da orelha, cotovelo e 

lesões) e o índice baciloscópico foi obtido pela média de BAAR encontrados na 

linfa.

O exame histopatológico foi realizado em amostras de lesões de pele 

dos pacientes com hanseníase pelo patologista Dr. Maurício Barcelos Costa. 

Alguns dos parâmetros avaliados foram: a presença de granulomas, presença 

de BAAR na lesão após  coloração Fite-Faraco,  infiltrado  celular  e  infiltrado 

inflamatório em torno de nervos.

4.4. Entrevista e Coleta Sanguínea

Todos os indivíduos responderam a um questionário padronizado para 

coleta de informações sócio-demográficas e histórico de saúde (Anexo 9.2).

Aproximadamente 5 ml de sangue sem anticoagulante foram coletados 

por  punção  venosa  de  cada  indivíduo.  Após  a  retração  do  coágulo  e 

centrifugação a 2000 rpm por 5 min,  os soros foram separados e aliquotados 

para armazenamento a temperatura de -20ºC até o uso. 

4.5. Produção de Proteínas Recombinantes do M. leprae

As proteínas recombinantes  utilizadas neste estudo foram produzidas 

pelo IDRI (Infectious Disease Research Institute - Seattle, WA, EUA) de acordo 

com o protocolo a seguir:

Para expressão das proteínas a serem avaliadas, o DNA que codifica 

proteínas selecionadas do  M. leprae foram amplificadas por PCR a partir do 

DNA da cepa Thay-53, usando a DNA-polimerase Pfx (Invitrogen, Carlsbad, 

CA).  Os  primers  para  PCR  foram  produzidos  com  a  inserção  de  sítios 

específicos para a incorporação das enzimas de restrição 5’ 3’ no DNA nos 



genes de interesse e esses sítios foram excluídos posteriormente no produto 

final  do  gene.  Após  amplificação  por  PCR,  os  produtos  purificados  foram 

digeridos com enzimas de restrição e ligadas ao vetor de expressão pET28a 

(Novagen,  Madison,  WI).  Os plasmídeos recombinantes  foram inseridos  em 

Escherichia coli BL21 Rosetta 2 (DE3) (pLysS) (Novagen). Foram isolados os 

produtos  de  proteínas  recombinantes  (proteínas recombinantes  solúveis)  ou 

desnaturadas com ácido Ni-nitrilotriacétic (uréia - 8 M), usando cromatografia 

de afinidade de íon metálico (Qiagen, Valença, CA). As frações de proteínas 

purificadas  por  afinidade  foram  analisadas  em  gel  de  eletroforese  dodecil 

sulfato de poliacrilamida e quantificadas usando o ensaio de proteína ácida 

bicinchoninic (Pierce, Rockford, IL). Os níveis de endotoxina foram mensurados 

pelo ensaio de lise Limulus amebocyte QCL-1000 (Lonza Inc., Basel, Suiça) e 

todos apresentaram <100 unidades de endotoxina/mg de proteína.

4.6. Análise Genômica Comparativa (BLAST)

A  ferramenta  BLAST  (Basic  Local  Alignment  Search  Tool)  é  um 

algoritmo para comparação de informações de sequências biológicas. Nesse 

estudo utilizamos BLAST para a comparação de sequências de aminoácidos 

de diferentes proteínas selecionadas do genoma do M. leprae, com proteínas 

codificadas por genomas de outras micobactérias. O resultado do BLAST foi 

usado para definir o grau de identidade entre a sequência de interesse e as 

sequências dos bancos de dados.

As  análises  genômicas  comparativas  in  silico das  proteínas 

recombinantes do M. leprae foram feitas com as ferramentas de bioinformática 

disponíveis  nos  sites  www.tigr.org  e  www.sanger.ac.uk.  As  análises 

comparativas  foram  feitas  com  os  genomas/proteomas  das  seguintes 

micobactérias: M. tuberculosis, M. avium, M. bovis, M. marinum e M. ulcerans. 

Foram  selecionadas  28  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae para 

triagem sorológica neste estudo: ML2028, ML73f,  ML82f, ML 92f,  ML2531, 

ML2055,  ML2203,  ML2346,  ML811TR,  ML33f,  ML2380,  ML2659,  ML2629, 

ML2603,  ML2258,  ML1213,  ML0316,  ML0276,  ML0543,  ML2044,  ML46f, 

ML0540, ML1011, ML26f, ML41f, ML1632, ML1685 e ML1181.

http://www.sanger.ac.uk/


4.7. Previsão in silico de Epítopos de Células B

Foram  analisadas  sequências  do  tamanho  de  16  aminoácidos,  das 

proteínas recombinantes do  M. leprae selecionadas para identificar possíveis 

epítopos de células B. A previsão de epítopos de células B in silico foi realizada 

utilizando  o  software  ABCpred  disponível  no  site: 

http://www.imtech.res.in/raghava/abcpred/ABC_submission.html.  Foram 

considerados epítopos de células B potencialmente imunogênicos aqueles que 

foram reconhecidos por mais de 75% dos BCRs (receptores de células B).

4.8.  Ensaio  Imunoenzimático  (ELISA)  para  Detecção  de  Anticorpos  da 
Classe IgG

A reatividade sorológica às proteínas do  M. leprae de pacientes com 

hanseníase MB e PB, controles com TB, contatos de MB e CS foi  avaliada 

mediante  a  técnica  de  ELISA  do  tipo  indireto  realizado  no  Laboratório  de 

Imunologia da AIDS e Hanseníase do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da UFG. 

Placas  de  poliestireno  para  ELISA  (Corning  -  Costar,  fundo  “U”,  96 

poços) foram sensibilizadas com 2 μg/ml da proteína recombinante em estudo 

do  M.  leprae,  em  tampão  bicarbonato,  pH  9,6,   e  incubadas  ‘overnight’  à 

temperatura de 4°C. Após a incubação, as placas foram incubadas com 200 μL 

de solução de bloqueio (tampão fosfato de sódio contendo 0,04 % de tween 20 

[PBST] e 1% de albumina bovina [BSA]) por 1 hora (h) à temperatura ambiente 

(15-25ºC). Em seguida, as placas foram lavadas cinco vezes com PBST (PBS 

pH  7,0  contendo  0,05%  de  Tween  20)  e  duas  vezes  com  PBS  pH  7,0. 

Seguindo as lavagens foram adicionadas amostras  dos soros teste diluídas 

1/200 em PBST 0,1% de BSA em duplicata e incubadas por 2 h a temperatura 

ambiente.  Após as lavagens foi  adicionado o conjugado contendo anti-  IgG 

humana e enzima peroxidade (1/5000 em PBST e 0,1% de BSA) e  incubado 

por  1  h  e  então,  as  placas  foram lavadas.  A  reação  foi  desenvolvida  pela 

adição  de  100  μL  de  cromógeno  Tetrametilbenzidina  (TMB  –  KPL-  EUA) 

contendo  o  substrato,  o  peróxido  de  hidrogênio.  As  placas  foram  então 

incubadas por 15 min à temperatura ambiente e a reação foi finalizada com a 

http://www.imtech.res.in/raghava/abcpred/ABC_submission.html


adição de 50 μL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 1 N. A densidade óptica (D.O.) foi 

detectada em um leitor de ELISA (Thermo Labsystems Multskan) usando filtro 

de 490 nm e 560 nm.

Para  validação  dos  testes,  em  cada  reação  foram  processados  em 

duplicata  controles  positivos  (amostra  de  paciente  MB com D.O  conhecida 

acima de 1.500) e negativos (amostra de paciente MB com D.O. conhecida 

abaixo  de  0.100)  e  um branco.  A  proteína  ML0091  foi  utilizada  em outros 

estudos de sorologia no Laboratório de Imunologia da AIDS e Hanseníase/UFG 

e por esse motivo selecionamos amostras com DO conhecida frente a esta 

proteína para serem utilizadas como controles positivo e negativo em todas as 

reações com diferentes proteínas recombinantes do M. leprae. 

O limiar de reatividade das reações de ELISA foi determinado baseado 

na mediana das DO dos controles saudáveis de área endêmica. O ponto de 

corte foi definido como DO 2 vezes superior a mediana da DO dos soros de 

controles saudáveis de área endêmica. A DO acima de 0.300 foi considerada 

positiva e abaixo de 0.300 foi considerada negativa. 

As  28  proteínas  recombinantes  deste  estudo  foram  avaliadas 

inicialmente com um painel de 10 soros de cada grupo de estudo. A partir 

destes resultados selecionamos 14 proteínas, aquelas mais imunogênicas e 

consideradas específicas para o  M. leprae,  as quais foram posteriormente 

avaliadas frente a um painel de 45 amostras para cada grupo de estudo. Na 

segunda etapa  do nosso estudo  frente  a  um  n maior  de  amostras  foram 

selecionadas as proteínas recombinantes que apresentaram pelo menos um 

dos seguintes critérios abaixo:

1. Reatividade sorológica em pacientes MB.

2. Reatividade sorológica em pacientes PB.

3. Reatividade sorológica em contatos domiciliares de MB.



Não foram incluídas na etapa de expansão as proteínas que foram 

reativas  sorologicamente  por  soros de indivíduos dos grupos controles de 

pacientes TB e/ou CS.

4.9. Análise Estatística

A média e mediana da DO das amostras em duplicata foram calculadas 

nos programas Prism versão 4.02 (2002)  e Excel  (2003).  A sororeatividade 

entre os grupos de estudo aos diferentes antígenos foi avaliada pelo teste não 

paramétrico de Kruskal Wallis (p<0,05). 

Para  fins  de  análise  as  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae com 

mediana de DO no teste de ELISA acima do ponto de corte (DO=0.300) foram 

consideradas imunogênicas.



5. RESULTADOS

5.1.  Características  Gerais  dos  Pacientes  com  Hanseníase  e  Grupos 
Controles

Neste  estudo  foi  testado  um  total  de  amostras  de  soros  de  225 

participantes, sendo 45 participantes para cada grupo de estudo: MB, PB, CD, 

CS, TB (Tabela 1). No grupo de pacientes com hanseníase PB a maioria era do 

sexo feminino, classificados como BT por critérios de Ridley Jopling. A mediana 

de idade foi de 41 anos. No grupo de pacientes com hanseníase MB a maioria 

foi do sexo masculino classificados com LL, com mediana de idade de 52 anos 

e o índice baciloscópico variando de 0,5 a 6 por campo.

A mediada de idade dos pacientes com TB foi 36 anos e a maioria era 

do  sexo  masculino.  O  grupo  de  contatos  domiciliares  de  MB  (CD)  incluiu 

proporção semelhante do sexo masculino e feminino e a mediana de idade foi 

de 35 anos.  O grupo de controles saudáveis incluiu número semelhante de 

cada sexo com mediana de idade de 27 anos



Tabela 1. Principais Características dos Grupos de Pacientes com Hanseníase 
PB e MB e dos Grupos Controle

      
PB MB  TB       CD CS

 n=45 n=45    n=45 n=45  n=45

Sexo (M/F) (19/26) (27/18) (25/20) (23/22) (24/21)

Idade (Anos)
Mediana 41 (18-76) 52 (23-100) 36 (20-67) 35 (19-60) 27 (18-58)

Índice Baciloscópico 0 0,5 - 6 n/a n/a n/a

Classificação     BT 29     BB 20 n/a n/a n/a
Ridley-Jopling     TT 16     BL 9

    LL 16
      

F=feminino; M=masculino; n/a=não se aplica; PB=paucibacilar; MB=multibacilar; TB= 

controles  com  tuberculose;  CD=contatos  domiciliares;  CS=controles  saudáveis; 

BT=borderline-tuberculóide;  BB=borderline-borderline;  BL=borderline-lepromatosa; 

LL=lepromatosa-lepromatosa  e  TT=tuberculóide-tuberculóide.  A  idade  está 

representada em mediana (mínima/máxima).

5.2.  Análise  Genômica  Comparativa  das  Proteínas  Recombinantes  do 
M. leprae Selecionadas

A  análise  genômica  comparativa  das  proteínas  recombinantes 

selecionadas  mostrou  que  a  identidade  das  proteínas  selecionadas  com 

alguma proteína do genoma do M. tuberculosis variou de 31 a 86 %. A ML1011 

foi  a  proteína  que  apresentou  menor  identidade  com  alguma  proteína  do 

genoma de outras micobactérias e a proteína ML1685 foi  a que apresentou 

maior  identidade  com  proteínas  do  genoma  do  M.  tuberculosis  (86%) 

(Tabela 2).



As proteínas ML1181 e ML0276 não tem função definida e as demais 

proteínas apresentam funções conhecidas, sendo elas: ML2055 - proteína de 

superfície  celular,  ML1632  -  possível  hidrolase,  ML1685  -  3-isopropilmalato 

dehidratase, ML0540 - fator de integração ao hospedeiro.  O peso molecular 

das proteínas analisadas variou entre 7,9 e 54,5 kDa e os genes codificadores 

das  mesmas  apresentam  de  303  a  1  536  pb.  A  maioria  das  proteínas 

estudadas  apresenta  baixo  peso  molecular  sendo  que  a  ML2044  é  a  que 

possui menor peso molecular (7,9 kDa).

A tabela 2 apresenta a análise comparativa entre os genes codificadores 

das proteínas do  M. leprae  e os genes do  M. tuberculosis, M. marinum, M. 

avium e M. bovis. O peso molecular, tamanho dos genes e o tipo de proteína 

(função) também são apresentados na tabela 2.





Tabela 2. Principais Características das Proteínas Recombinantes do M. leprae

         

      
% 

Identidade   

Gene Tipo de Proteína
Peso 
(kDa)

Tamanho 
(pb) M. avium M. bovis M. marinum M. tuberculosis M. ulcerans

ML0540  Fator de integração ao hospedeiro 11,5 318 73 74 73 74 96

ML2055 Proteína de superfície celular 29,5 864 69 72 73 72 65

ML1685 3-isopropylmalato dehyodratase 52,1 1.458 86 85 86 86 87

ML1632 Possível hidrolase 54,5 1.536 74 72 70 72 73

ML1181 Proteína hipotética 11,2 303 62 58 61 58 62

ML2044 Proteína hipotética 7,9 222 62 29 41 37 0

ML1011 Proteína hipotética 14,6 423 34 31 31 31 0

ML0276 Proteína hipotética 16,2 444 72 78 70 78 0
         

kDa – Kilodaltons; pb – pares de base. 





5.3.  Previsão  in  silico de  Epítopos  de  Células  B  nas  Proteínas 
Recombinantes do M. leprae

A previsão de epítopos de células B nas sequências de aminoácidos das 

proteínas  recombinantes  analisadas  indicou  que  essas  apresentavam  a 

capacidade  de  serem reconhecidas  por  anticorpos  presentes  nos  soros  de 

pacientes com hanseníase e continham em média 14 epítopos de células B. 

Em  geral,  o  número  de  epítopos  identificados  pela  análise  in  silico foi 

diretamente proporcional  ao peso molecular  de cada proteína (Tabela  3).  A 

proteína  ML1632,  que  apresenta  o  maior  peso  molecular,  apresentou  32 

epítopos  de  células  B  enquanto  a  proteína  ML2044,  com  menor  peso 

molecular, apresentou 7 potenciais epítopos de células B. 

Tabela 3. Previsão  in silico de Potenciais Epítopos de Células B nas Proteínas 
Recombinantes do M. leprae Selecionadas para Estudo Sorológico

 

Gene/Proteína Peso (kDa) Epítopos de Células B

ML 0540 11,5 6

ML 1181 11,2 6

ML2044 7,9 7

ML 1011 14,6 10

ML0276 16,2 14

ML 2055 29,5 15

ML1685 52,1 25

ML1632 54,5 32
   



5.4.  Reconhecimento  Sorológico  das  Proteínas  Recombinantes  do  M. 

leprae Selecionadas 

Do  painel  de  28  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae,  14  delas 

apresentaram-se  inicialmente  como  imunogênicas  e  com  reconhecimento 

específico,  sendo  elas:  ML2044,  ML1685,  ML1632,  ML1181,  ML0540, 

ML1011, ML2055, ML0276, ML92f, ML41f, ML26f, ML46f, ML73f e ML33f.

Dentre  as  14  proteínas  selecionadas,  6  são  proteínas  originadas  a 

partir da fusão de outras proteínas recombinantes do M. leprae (26f, 46f, 73f, 

41f, 92f e 33f).

Amostras de soros de pacientes com hanseníase e de indivíduos dos 

grupos controles foram avaliadas por ELISA quanto à presença de anticorpos 

da classe IgG capazes de reconhecer proteínas recombinantes do  M. leprae. 

De  acordo  com  a  sororeatividade  observada  classificamos  as  proteínas 

estudadas em três diferentes grupos: 

1)  Proteínas  do  M.  leprae imunogênicas  e  com  reconhecimento 

específico.  Nesse  grupo  foram  incluídas  as  proteínas  que  não  foram 

reconhecidas  sorologicamente  pelos  grupos  controles  com  tuberculose  e 

indivíduos  saudáveis  de  área  endêmica,  mas  reconhecidas  nos  grupos  de 

pacientes com hanseníase e no grupo CD.

2)  Proteínas  do  M.  leprae imunogênicas  e  com  reconhecimento 

inespecífico.  Foram  incluídas  neste  grupo  as  proteínas  recombinantes  do 

M. leprae que foram reconhecidas por IgG nos soros dos indivíduos dos grupos 

controles TB e CS.

 3)  Proteínas do  M. leprae não-imunogênicas.  Foram incluídas nesse 

grupo as proteínas que não foram reconhecidas pelas amostras de soro dos 

indivíduos avaliados.



5.4.1. Proteínas Imunogênicas Específicas do M. leprae.

Foram classificadas nesse grupo as seguintes proteínas: ML 46f, ML92f 

e ML2055 (Figura 4a, 4b e 4c).

De  acordo  com  as  análises  estatísticas  realizadas,  a  proteína  mais 

imunogênica e específica para pacientes MB foi a proteína de fusão ML46f . A 

análise  comparativa  da  sororeatividade  entre  os  grupos  por  Kruskal-Wallis 

mostrou uma diferença estatisticamente significativa (p<0,0001). No grupo de 

pacientes MB 86,6% (39/45) apresentou anticorpos IgG contra essa proteína, 

com média de DO de 1.244 e mediana de DO 1.335. Dentre os pacientes PB 

33,3% (15/45)  apresentaram DO superior  ao ponto de corte de positividade 

(Fig. 4a).

As  proteínas  ML92f  (Fig.  4b)  e  ML2055  (Fig.  4c)  também  foram 

imunogênicas  apresentando  uma  diferença  estatisticamente  significativa 

(p<0,0001) da sororeatividade entre os grupos.  Entre os pacientes MB 64,4% 

(29/45)  reconheceram  estas  proteínas.  A  proteína  de  fusão  ML92f   foi 

reconhecida  sorologicamente  por  22,2%  dos  pacientes  PB  enquanto  6,6% 

destes pacientes também reconheceram a proteína ML 2055.
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Figura  4a,  4b  e  4c.  Níveis  Séricos  de  Anticorpos  IgG  Contra  as  Proteínas 
Recombinantes  ML46f,  ML92f  e  ML2055  nos  Grupos  de  Pacientes  com 
Hanseníase  e  Controles. MB  –  pacientes  multibacilares;  PB  –  pacientes 
paucibacilares;  TB – controles com tuberculose; CS – controles saudáveis de área 
endêmica; CD – contatos domiciliares de pacientes MB. DO – Densidade óptica. O n é 
de 45 indivíduos para cada grupo. A linha pontilhada representa o ponto de corte de 



reatividade  (Cut-off)   que  foi  de  0,300  DO.  A barra  horizontal  em  cada  grupo 
representa a mediana das leituras ópticas dos níveis de IgG específica.



5.4.2. Proteínas Imunogênicas Não Específicas do M. leprae.

As proteínas ML73f (Fig. 5a), ML0276 (Fig. 5b), ML41f (Fig. 5c) e ML26f 

(Fig.  5d)  foram classificadas  como imunogênicas  porém não específicas  do 

M. leprae pois apesar de serem reconhecidas sorologicamente por pacientes 

com hanseníase também foram reconhecidas sorologicamente por indivíduos 

dos grupos controles.
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Figura 5a, 5b, 5c e 5d – Níveis Séricos de Anticorpos IgG anti – ML73f, ML0276, 
ML41f  e ML26f  nos Grupos de Pacientes com Hanseníase e Controles.  DO – 
densidade óptica, MB - pacientes multibacilares; PB - pacientes paucibacilares; CS - 
controles  saudáveis  de  área  endêmica;  CD  -  contatos  domiciliares  de  MB;  TB  - 
controles  com  tuberculose.  A  linha  pontilhada  representa  o  ponto  de  corte  de 
positividade (0,300 DO). A barra horizontal em cada grupo representa a mediana das 
leituras  ópticas  dos  níveis  de  IgG  específica.  O  n  de  cada  grupo  foi  de  45 
participantes.



5.4.3. Proteínas Não Imunogênicas do M. leprae

As  proteínas  ML1632  (Fig.6a),  ML1685  (Fig.6b),  ML0540  (Fig.6c), 

ML1181  (Fig.6d),  ML1011  (Fig.6e),  ML33f  (Fig.6f)  e  ML2044  foram 

consideradas não imunogênicas com níveis baixos ou ausentes de anticorpos 

IgG nas amostras de soro dos indivíduos dos cinco grupos avaliados. 

Alguns  indivíduos  dos  grupos  controles  e  até  mesmo pacientes  com 

hanseníase  apresentaram  reconhecimento  sorológico  as  proteínas 

consideradas não imunogênicas nesse estudo, entretanto a mediana de DO a 

essas proteínas foi menor que o ponto de corte de positividade (DO=0.300), 

não representando diferença estatisticamente significativa.
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Figura  6a,  6b,  6c,  6d,  6e e  6f  –  Níveis  Séricos de  Anticorpos  IgG Contra  as 
Proteínas ML1632, ML1685, ML0540, ML1181, ML1011 e ML33f nos Grupos de 
Pacientes com Hanseníase e Controles.  DO – densidade óptica,  MB - pacientes 
multibacilares;  PB  -  pacientes  paucibacilares;  CS  -  controles  saudáveis  de  área 
endêmica; CD - contatos domiciliares de MB; TB - controles com tuberculose. A linha 
pontilhada representa o ponto de corte de positividade (0,300 DO). O n de cada grupo 
foi de 45 participantes.



6. DISCUSSÃO

Esse  estudo  avaliou  a  reatividade  sorológica  específica  a  proteínas 

recombinantes do  M. leprae em pacientes com hanseníase MB e PB e em 

grupos  controles  de  contatos  domiciliares  de  pacientes  MB,  pacientes  com 

tuberculose  e  indivíduos  saudáveis  de  área  endêmica.  Atualmente,  o 

diagnóstico  da  hanseníase  baseia-se  em  sinais  e  sintomas  clínicos  e  não 

existe nenhum teste laboratorial adequado para seu diagnóstico. Esse tema é 

considerado uma prioridade em pesquisa na área de hanseníase (Assefa et al. 

2005). A pesquisa sobre testes laboratoriais para o diagnóstico da hanseníase 

é o alvo de muitos laboratórios (Araoz et al. 2006, Duthie et al. 2007, Geluk et 

al.  2005,  Reece  et  al.  2006),  pois  além  de  prevenir  danos  neurais  e 

deformidades pode ainda reduzir  significativamente a transmissão do bacilo 

(Britton & Loockwood 2004). Pacientes MB são sabidamente fontes de bacilos 

viáveis,  o  que  é  comprovado  pelo  maior  risco  de  desenvolvimento  de 

hanseníase por contatos de pacientes MB (Deps et al.  2006; Douglas et al. 

2004;  Bakker  et  al.  2004).  Então,  um teste  laboratorial  que  seja  capaz  de 

diagnosticar  pacientes  MB  pode  interromper  a  cadeia  de  transmissão  da 

hanseníase. 

A sorologia anti-PGL-I representa o teste laboratorial melhor avaliado e 

padronizado na hanseníase e pode ser útil na classificação das formas PB e 

MB da hanseníase (Bührer-Sékula et al. 2007; Grossi et al. 2008). Entretanto, a 

presença  de  anticorpos  anti-PGL-  I  não  é  um  marcador  confiável  de 

hanseníase sub-clínica, pois 10% da população de área endêmica apresentam 

sorologia anti-PGL I positiva e a maioria deles não progride para a doença. Um 

teste sorológico mais específico e sensível capaz de detectar anticorpos contra 

o  M.  leprae antes  do  aparecimento  dos  sinais  e  sintomas  da  hanseníase 

poderia contribuir  para o diagnóstico e ainda, para o tratamento precoce da 

doença (Stefani 2008; Oskam et al. 2003). 

Estudos  anteriores  sobre  a  reatividade  sorológica  a  proteínas 

recombinantes do M. leprae indicaram proteínas imunogênicas e reconhecidas 

somente  por  pacientes  com  hanseníase.  Reece  e  colaboradores  em  2006 

avaliaram  13  proteínas  recombinantes  quanto  a  capacidade  de  serem 



reconhecidas sorologicamente usando soros de pacientes com hanseníase e 

de  grupos  controles  de  área  endêmica  e  pacientes  TB  das  Filipinas.  As 

proteínas  ML0405Tr  e  ML2331  apresentaram  os  melhores  resultados 

mostrando-se imunogênicas e específicas sendo reconhecidas por soros de 

pacientes  MB.  A  proteína  ML2055  mostrou  ser  imunogênica,  sendo 

reconhecida por pacientes MB e contatos domiciliares de MB. De acordo com 

os resultados de Reece e colaboradores as proteínas ML0405 e ML2331 foram 

capazes  de  discriminar  pacientes  MB  de  contatos  domiciliares  de  MB. 

Entretanto, neste estudo de pacientes com hanseníase e controles brasileiros, 

a  proteína  ML2055  apresentou  baixa  reatividade  sorológica  em CD (3/45), 

pacientes PB (3/45), CS (1/45) e nenhuma reatividade em pacientes com TB. A 

proteína  ML2055  mostrou-se  imunogênica  entre  pacientes  MB  sendo 

reconhecida por 64,4% (29/45) desses pacientes. Isso sugere que a ML2055 é 

capaz  de  discriminar  pacientes  MB  dos  outros  grupos  controles.  Segundo 

dados do genoma/proteoma do  M. leprae a ML2055 desempenha papel  na 

invasão dos nervos pelo bacilo, uma vez que é uma proteína de membrana do 

M. leprae e facilita sua ligação a células de Shwann (Shimoji et al. 1999).

Estudo  mais  recente  em  parceria  com  o  nosso  grupo  de  pesquisa, 

(Duthie  et  al.  2007)  descreveu   a  reatividade  sorológica  de  pacientes  com 

hanseníase MB e PB e grupos controles recrutados  em Goiás e na Bahia, nas 

Filipinas  e  no  Japão,  usando  7  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae.  As 

proteínas ML0405 e ML2331 se mostraram imunogênicas e específicas e com 

potencial  para  o  diagnóstico  de  pacientes  MB,  independente  da  origem 

geográfica e etnia desses indivíduos. Em geral, os pacientes MB apresentaram 

sororeatividade mais alta que os pacientes PB. A partir destes resultados foi 

desenvolvida a proteína LID-1, a partir da fusão da ML0405 e ML2331. A LID-1 

manteve a imunoreatividade das proteínas originais, mostrando-se promissora 

para  o  diagnóstico  sorológico  de  pacientes  MB.  Nesse  estudo  também foi 

avaliada  a  sororeatividade  a  proteínas  de  fusão,  algumas  delas  foram 

imunogênicas  com reconhecimento  específico  por  pacientes  MB (ML 46f  e 

ML92f). A proteína ML46f originada a partir da fusão das proteínas ML0405 e 

ML0568 foi fortemente imunogênica sendo reconhecida sorologicamente pela 

maioria dos pacientes MB (86,8%).  Isso demonstra que a proteína ML46f é 



uma candidata a antígeno de novos testes sorológicos para hanseníase. Com 

relação  à  proteína  de  fusão  ML92f,   imunogênica  neste  estudo  com 

reconhecimento  sorológico  de  64,4% dos  pacientes  MB,   dados  ainda  não 

publicados do nosso grupo de pesquisa mostram que ela também é capaz de 

induzir uma resposta imune celular com produção de IFN-γ em pacientes PB e 

controles CD.

Araoz  e  colaboradores  em  2006  avaliaram  a  sororeatividade  as 

seguintes proteínas recombinantes do  M. leprae: ML0678, ML0757, ML1057, 

ML1420,  ML1829,  ML2244,  ML0308,  ML0394,  ML1553,  ML2177,  ML2498, 

ML0410, ML1053, ML1055, ML1056, ML1182 e ML2534 em 19 pacientes TB, 

19 CS, 5 CD de MB, 11 pacientes PB e 7 pacientes MB. Outro estudo de 

sorologia na hanseníase (Duthie et al. 2007) com proteínas recombinantes do 

M. leprae testou os antígenos em grupos de estudo de: 85 pacientes MB, 173 

pacientes PB, 32 pacientes TB, 64 CS e 32 CD de MB. A etapa de triagem 

inicial  dos  nossos  estudos  foi  composta  de  10  participantes  por  grupo  de 

estudo. Os resultados da triagem inicial indicaram que algumas das proteínas 

recombinantes do painel selecionado apresentaram resultados promissores se 

mostrando  imunogênicas  e  específicas.  Entretanto,  quando  os  grupos  de 

estudo foram expandidos  para  45  participantes  para  cada  grupo,  a  maioria 

destas proteínas se mostrou ou fracamente imunogênica, ou não imunogênica. 

Outras proteínas confirmaram sua imunogenicidade, porém o reconhecimento 

sorológico foi  inespecífico.  Esses resultados demonstram que o tamanho do 

grupo  de  estudo  é  crucial  para  a  classificação  das  proteínas  quanto  à 

imunogenicidade  e  especificidade  e  que  quanto  maior  o  grupo  de  estudo, 

melhor a discriminação. 

As  proteínas  recombinantes  ML0276,  ML41f,  ML26f  e  ML73f  foram 

consideradas imunogênicas,  porém essa reatividade não foi  específica  para 

pacientes  com hanseníase,  pois  foram reconhecidas  também por  soros  de 

indivíduos  dos  grupos  controles.  Essas  proteínas  foram  reconhecidas 

sorologicamente por pacientes com TB e por controles saudáveis. A proteína 

ML26f apresentou menor reatividade entre os indivíduos saudáveis, entretanto, 

controles TB apresentavam maiores níveis de anticorpos IgG em seus soros 



contra  essa  proteína  do  que  pacientes  com  hanseníase.  A  reatividade 

sorológica cruzada observada nos pacientes TB e em indivíduos saudáveis 

pode  ter  ocorrido  pela  semelhança  entre  os  epítopos  presentes  nessas 

proteínas e em micobactérias ambientais ou patogênicas ou ainda devido à 

vacinação  BCG.  A  expressão  de  antígenos  homólogos  às  proteínas  do 

M. leprae  e do  M. bovis BCG provavelmente é responsável pela proteção à 

hanseníase por reação cruzada (Fine  et al.  2001, Araoz et al.  2006). Outra 

hipótese para o reconhecimento de proteínas do M. leprae por pacientes com 

TB seria  a  exposição prévia  desses indivíduos ao  M. leprae,  uma vez que 

habitam  região  endêmica  para  hanseníase,  o  que  pode  ter  resultado  em 

imunidade  ao  bacilo  ou  em  infecção  sub-clínica.  A  resposta  humoral  dos 

pacientes com TB a proteínas do  M. leprae também pode ser explicada por 

uma possível co-infecção hanseníase-tuberculose e pela homologia entre os 

genomas/proteomas do M. leprae e M. tuberculosis. Vale ressaltar que a área 

geográfica onde os pacientes com hanseníase e os controles foram recrutados 

(região metropolitana de Goiânia-GO) também é endêmica para tuberculose.

Outros estudos sorológicos com proteínas recombinantes do  M. leprae 

também  demonstraram  proteínas  imunogênicas  e  com  reconhecimento 

inespecífico. Duthie e colaboradores (2007) mostraram que a proteína ML1556 

foi  reconhecida  sorologicamente  por  pacientes  com  hanseníase  MB  e  PB, 

entretanto, mais de um terço dos pacientes TB brasileiros da mesma região 

geográfica também apresentavam reatividade sorológica a esta proteína. Nos 

testes com a proteína ML0398 foi observada uma reatividade inespecífica tanto 

no soro de pacientes de hanseníase quanto no soro de indivíduos controles.

A análise  in silico para identificar epítopos de células B em proteínas 

recombinantes  do  M.  leprae selecionadas  indicou  vários  epítopos 

potencialmente imunogênicos em todas essas proteínas. Entretanto, 50% das 

proteínas  com  epítopos  potenciais  para  células  B  não  foram  reconhecidas 

sorologicamente por indivíduos participantes do estudo. Dentre as proteínas 

não-imunogênicas avaliadas neste estudo estão as proteínas ML33f, ML1011, 

ML1181,  ML1685,  ML0540,  ML2044  e  ML1632,  as  quais  não  foram 

reconhecidas  sorologicamente  pelos  indivíduos  dos  grupos  de  estudo 



avaliados. Embora presentes no genoma do M. leprae, é provável que essas 

proteínas não sejam traduzidas e expressas durante a infecção pelo M. leprae. 

Essas proteínas podem ainda ser produzidas e não terem papel na indução da 

imunidade humoral representada pela produção de anticorpos da classe IgG. 

Esses achados sugerem que a previsão in silico de epítopos de células B não 

foi validada por testes de campo entre pacientes com hanseníase e indivíduos 

controles  e  foi  de  pouca  utilidade  na  indicação  de  imunogenicidade  das 

proteínas.  Araoz  e  colaboradores  (2006)  também  identificaram  algumas 

proteínas não imunogênicas em seu estudo com pacientes da Coréia do Sul: 

ML1057,  ML1420,  ML1829,  ML0398,  ML0410,  ML1053,  ML1055,  ML1056. 

Reece  e  colaboradores  (2006)  mostraram  proteínas  não-imunogênicas  em 

pacientes e controles das Filipinas: ML0317, ML0097, ML1812, ML2496, entre 

outras.

As proteínas recombinantes avaliadas neste estudo de acordo com as 

análises comparativas  in  silico de genoma BLAST, apresentaram identidade 

que variou de 31 a 86% com alguma proteína do M. tuberculosis ou de outras 

micobactérias  (www.sanger.ac.uk).  Entretanto,  essa  homologia  observada 

entre as proteínas do nosso estudo e outras proteínas de micobactérias, não 

estava associada com sororeatividade cruzada ou com falta de especificidade 

Por exemplo, a proteína ML2055 apresentou alto percentual de identidade com 

outras micobactérias  na nossa análise  in  silico (69 a 73%),  entretanto,  não 

demonstrou  sororeatividade  cruzada  no  nosso  estudo.  Spencer  e 

colaboradores  (2005)  avaliaram  a  resposta  imune  celular  a  4  proteínas 

recombinantes do  M. leprae  (ML0008, ML0126, ML1057, e ML2567) e a 58 

peptídeos sintéticos derivados destas proteínas, a partir da detecção de IFN-γ 

em sobrenadantes de cultura de PBMC de pacientes de hanseníase e grupos 

controles do Rio de Janeiro. Nesse estudo alguns dos peptídeos indutores de 

resposta  imune  celular  em  pacientes  com  TB  e  indivíduos  saudáveis 

apresentavam  alta  identidade  com  o  M.  tuberculosis.  Entretanto,  alguns 

peptídeos que induziram resposta imune celular em controles CS e pacientes 

TB apresentavam baixa ou nenhuma identidade com algum gene disponível em 

bases de dados micobacterianos. Acredita-se que isso ocorra pela presença de 

epítopos  promíscuos  nesses  peptídeos  que  desencadeiam  uma  reatividade 

http://www.sanger.ac.uk/


cruzada.  Portanto,  resultados  de  nível  de  identidade  obtidos  por  análise  in  

silico genômica/proteômica comparativa não foram validados em estudos de 

campo e consequentemente, não devem ser usados como um critério definitivo 

para  exclusão  de  proteínas  de  outras  análises  de  imunogenicidade  e 

especificidade.

Algumas das proteínas avaliadas sorologicamente neste estudo foram 

avaliadas em 2008 pelo nosso grupo de estudo quanto à sua capacidade de 

induzir  uma resposta  imune celular  com produção de IFN-γ em pacientes e 

controles do Brasil (Duthie et al. 2008). Foram testadas as seguintes proteínas 

recombinantes:  ML0276,  ML0316,  ML0398,  ML0541,  ML0543,  ML0840, 

ML1011,  ML1213,  ML1623,  ML46f  e  ML2044.  Quatro  dessas  proteínas 

analisadas  quanto  a  RIC  fazem  parte  deste  estudo  sorológico:  ML0276, 

ML1011,  ML2044  e  ML46f.  A  proteína  ML1011  foi  considerada  não-

imunogênica em ambos os estudos. A proteína de fusão ML46f considerada 

neste estudo como imunogênica e específica  especialmente  para pacientes 

MB  também  foi  imunogênica  para  RIC  e  indutora  da  produção  de  IFN-γ 

principalmente em contatos domiciliares no estudo de Duthie e colaboradores 

em 2008. A proteína ML0276 também foi fortemente imunogênica para RIC e 

específica  para  os  grupos  PB  e  CD,  com  alta  produção  de  IFN-γ nesses 

indivíduos no estudo de Duthie  e colaboradores em 2008,  entretanto  neste 

estudo de sorologia foi imunogênica, porém não específica para pacientes com 

hanseníase.  A  proteína  ML2044,  não  imunogênica  no  nosso  estudo, 

demonstrou  ser  indutora  de  RIC,  sendo  reconhecida  especificamente  por 

pacientes PB no trabalho de Duthie e colaboradores (2008). Esses achados 

demonstram que as mesmas proteínas do M. leprae podem induzir diferentes 

respostas imunológicas, podendo ser capazes de induzir uma resposta imune 

do tipo humoral demonstrada pela produção de anticorpos IgG ou de induzir 

uma  resposta  imune  celular  com  produção  de  IFN-γ.  Uma  proteína 

imunogênica na resposta imune celular não é necessariamente seguida de um 

reconhecimento sorológico. Entretanto, a indução da resposta imune humoral a 

antígenos protéicos requer o reconhecimento inicial por linfócitos T CD4+ para 

que  posteriormente  ocorra  ativação  de  linfócitos  B.  O  contato  direto  de 



linfócitos  T  CD4+ com  linfócitos  B  é  essencial  para  a  ótima  produção  de 

anticorpos da classe IgG (Clark et al. 1994; Dembech et al. 1992). 

A  resposta  imune  ao  M.  leprae pode  ser  influenciada  por  diferentes 

alelos do complexo HLA e por diferentes níveis de expressão nos genes de 

algumas  citocinas,  especificamente  o  IFN-γ (Moraes  et  al.  2006).  Essa 

variabilidade genética do hospedeiro pode ter influência na imunogenicidade 

das  proteínas  recombinantes  avaliadas.  Alguns  estudos  demonstraram que 

populações  de  áreas  geográficas  diferentes  podem  apresentar  perfis 

sorológicos distintos diferentes a uma mesma proteína recombinante (Araoz et 

al.  2006;  Duthie  et  al.  2008).  Portanto,  estudos multicêntricos e com vários 

países  envolvendo  populações  etnicamente  distintas  de  diferentes  áreas 

endêmicas e não-endêmicas para hanseníase são necessários para validar a 

potencial aplicação diagnóstica das proteínas recombinantes demonstradas no 

nosso estudo como imunogênicas e específicas.



7. CONCLUSÃO

As  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae:  ML46f,  ML92f  e  ML2055 

foram sororeativas específicas para pacientes MB, o que foi demonstrado pela 

produção de anticorpos IgG. Portanto, essas proteínas apresentam potencial 

para o uso no diagnóstico da hanseníase MB e podem auxiliar no diagnóstico 

de pacientes MB antes do aparecimento dos sinais e sintomas clínicos e serem 

úteis na discriminação de pacientes MB de contatos domiciliares de MB. 
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