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APRESENTAÇÃO

Em 2002,  iniciei a graduação em biomedicina no Centro Universitário Luterano

de Palmas (CEULP/ULBRA) no Tocantins. Durante a graduação fiz estágio voluntário

no  laboratório  de  microbiologia  do  CEULP/ULBRA  e  trabalhei  na  avaliação  do

potencial terapêutico de extratos de plantas medicinais do cerrado. Meu interesse em

fazer pós-graduação despertou quando tive a disciplina de imunologia e fiquei fascinada

pelo sistema imunológico. Minha professora de imunologia, Msc. Aline Aires Aguiar,

concluiu seu mestrado em imunologia no IPTSP/UFG e me incentivou a ingressar no

mestrado nesta na mesma instituição.

Em 2007, mudei para Goiânia para iniciar um estágio voluntário no Laboratório

de  imunologia  da  AIDS  e  Hanseníase  (IPTSP/UFG)  sob  supervisão  da  Profª

Drª Mariane Stefani. No início de 2008, ingressei no mestrado em medicina tropical e

saúde pública na área de concentração imunologia e participei do projeto "Potencial

aplicabilidade  da  avaliação  da  resposta  imune  celular  e  humoral  frente  à  proteínas

recombinantes do M. leprae". Durante o mestrado trabalhei com a parte sorológica deste

projeto a partir de um banco de soros disponível no laboratório. Neste período, tive o

primeiro contato com a sala de aula no estágio em docência, requerido para bolsistas, o

qual foi muito valioso para o meu crescimento profissional.

Em  2010,  defendi  o  mestrado  com  a  dissertação:  "Pesquisa  da  reatividade

sorológica a proteínas recombinantes do M. leprae". Alguns frutos desse período foram

publicados: 

Immunologically reactive  M. leprae antigens with relevance to diagnosis and vaccine

development. Sampaio LH, Stefani MM,  Oliveira RM,  Sousa AL, Ireton GC, Reed

SG, Duthie MS. BMC Infect Dis. 2011 Jan 26;11:26. doi: 10.1186/1471-2334-11-26.

Seroreactivity  to  new  Mycobacterium  leprae protein  antigens  in  different  leprosy-

endemic regions in Brazil.Hungria EM,  Oliveira RM,  Souza AL, Costa MB, Souza

VN, Silva EA, Moreno FR, Nogueira ME, Costa MR, Silva SM, Bührer-Sékula S, Reed

SG, Duthie MS, Stefani MM. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2012 Dec;107 Suppl 1:104-11.
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Development  and  pre-clinical  assessment  of  a  73  kD  chimeric  fusion  protein  as  a

defined sub-unit vaccine for leprosy. Duthie MS, Sampaio LH,  Oliveira RM, Raman

VS, O'Donnell J, Bailor HR, Ireton GC, Sousa AL, Stefani MM, Reed SG.  Vaccine.

2013 Jan 21;31(5):813-9. doi: 10.1016.

Protection  against  Mycobacterium  leprae  Infection  by  the  ID83/GLA-SE  and

ID93/GLA-SE Vaccines Developed for Tuberculosis. Duthie MS, Coler RN, Laurance

JD,  Sampaio  LH,  Oliveira  RM, Sousa  AL,  Stefani  MM,  Maeda  Y,  Matsuoka  M,

Makino M, Reed SG. Infect Immun. 2014 Sep;82(9):3979-85. doi: 10.1128/IAI.02145-

14. 

Alguns meses depois, no mesmo ano de conclusão do mestrado, ingressei no

doutorado ainda na linha de pesquisa em hanseníase. Entretanto, neste período, além de

trabalhar com a parte sorológica, também trabalhei com ensaios de imunidade celular.

Essa fase da minha vida de pós-graduanda com certeza foi a mais intensa,  o contato

com pacientes com hanseníase e tuberculose, na maioria das vezes pessoas humildes e

carentes de assistência à  saúde, foi enriquecedor. Esse contato foi fundamental para eu

sentir a responsabilidade daquilo que fazia dentro do laboratório e entender a dimensão

da pesquisa acadêmica em todos os âmbitos, inclusive na evolução da medicina. Tive a

oportunidade de vivenciar a avaliação clínica dos pacientes com hanseníase durante o

recrutamento e aprender um pouco mais sobre essa doença tão intrigante e complexa. O

primeiro artigo produzido durante o doutorado foi publicado recentemente: 

Synergistic antigen  combinations  for  the  development  of  interferon  gamma  release

assays for paucibacillary leprosy. Oliveira RM, Hungria EM, de Araújo Freitas A, de

Sousa AL, Costa MB, Reed SG, Duthie MS, Stefani MM. Eur J Clin Microbiol Infect

Dis. 2014 Aug;33(8):1415-24. doi: 10.1007/s10096-014-2077-z. Epub 2014 Mar 12.

Portanto,  esta  tese representa um dos produtos do doutorado,  um período de

muito trabalho, noites em claro e ausência nos momentos em família. Tenho a sensação

de dever cumprido  e esperança de que este trabalho possa contribuir  para a evolução

do  conhecimento  em  hanseníase,  buscando  um  futuro  melhor  para  os  pacientes

acometidos por esta estigmatizante doença.
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RESUMO

O desenvolvimento de testes de imunodiagnóstico para hanseníase paucibacilar (PB) é

baseado  na  resposta  imune  celular  específica  para  M.  leprae/produção  de  IFN-γ.

Diferentes antígenos foram avaliados em combinações equimolares mediante ensaio de

sangue  total  (EST)  de  24  hs  em  pacientes  com  hanseníase,  contatos  de  pacientes

multibacilares  (MB)  e  grupos  controles  recrutados  em Goiânia-GO.  Três  das  cinco

combinações antigênicas  (46f+LID-1, ML0276+LID-1, ML2055+ML1632+ ML2044)

foram imunogênicas e induziram a produção de IFN-γ em pacientes PB e contatos de

MB. A combinação (46f+ML0276) estimulou produção de IFN-γ apenas em pacientes

PB sintomáticos. O efeito sinérgico de novas combinações de antígenos do M. leprae

indicam seu potencial para desenvolvimento de um ensaio baseado na liberação de IFN-

γ para diagnóstico da hasnseníase PB. Este estudo também avaliou a resposta sorológica

para os antígenos PGL-I, LID-1 e ND-O-LID em amostras de soro coletadas no início

do  Ensaio  Clínico  para  Avaliação  da  Eficácia  de  um  Esquema  Ùnico  de

Multidrogaterapia  em  pacientes  com  hanseníase  no  Brasil  (U-MDT/  CT-BR)  e

correlacionou  com  as  manifestações  clínicas,  freqüência  de  reações,  momento  de

surgimento  das  reações,  esquema  de  tratamento,  classificação  operacional  e  índice

baciloscópico (IB).  As reações hansênicas foram mais frequentes entre pacientes MB

(65.4%),   IB positivos  (74.4%;  p<0.000001)  e  no  primeiro  ano  após  o  diagnóstico

(27.2%).  No momento  do diagnóstico,  78% dos pacientes  MB com eritema  nodoso

hansênico (ENH) foram soropositivos para PGL-I. A soropositividade para os antígenos

LID-1  e  NDO-LID  foi  estatisticamente  significativa  nos  pacientes  MB  com  ENH

durante o seguimento comparados a pacientes MB não-reacionais (p<0.05). Pacientes

MB que desenvolveram MB eram mais  jovens que pacientes  MB não-reacionais.  A

soropositividade para  PGL-I  apresentou diferença estatística significativa em pacientes

PB com RR durante o seguimento  comparada  a  pacientes  não-reacionais  (p=0.011).

Essas  dados  confimam que  fatores  como doença  MB,  soropositividade  para  LID-1,

NDO-LID and PGL-I, pacientes jovens e IB positivo devem ser considerados no manejo

clínico dos pacientes para diagnóstico precoce da de reações hansênicas e prevenção do

dano neural.
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ABSTRACT

The development of immunodiagnostic tests for paucibacillary leprosy (PB) is based on

the  specific  cellular  immune  response  to  M.  leprae/IFN-γ.  Different  antigens  were

evaluated in combinations  using whole blood assay (WBA) for 24 hours in leprosy

patients,  contacts  of  multibacillary  (MB)  patients  and  controls  groups  recruited  in

Goiania-GO. Three of the five antigenic combinations (46f-1 + LID, LID + ML0276-1,

ML2055 ML1632 + + ML2044) were immunogenic and induced the production of IFN-

γ in  PB patients  and contacts  of  MB. The combination  (46f  ML0276 +)  stimulated

production of IFN-γ only in symptomatic patients PB. The synergistic effect of new

combinations of antigens of M. leprae indicate its potential for development of an assay

based on the release of IFN-γ for the diagnosis of leprosy PB. This study also evaluated

the  antibody  response  to  PGL-I,  LID-1  and  LID  ND-O-antigens  in  serum samples

collected  at  baseline  of  the  clinical  trial for  uniform  multidrug  therapy

for leprosy patients  in  Brazil in  leprosy  patients  in  Brazil  (U-MDT/CT-BR)  and

correlated  with  the  clinical  manifestations,  frequency  of  reactions,  time  of  onset  of

reactions,  treatment  regimen,  operational  classification  and  bacterial  index  (BI).

Leprosy reactions were more frequent among MB patients (65.4%), positive IB (74.4%,

p <0.000001) and in the first year after diagnosis (27.2%). At diagnosis, 78% of MB

patients  with  erythema  nodosum leprosum (ENL)  were  seropositive  to  PGL-I.  The

seropositivity  for  LID-1 and LID-NDO antigens  was  statistically  significant  in  MB

patients with ENL during follow-up compared to patients MB non-reactional (p<0.05).

MB  patients  who  developed  ENL  were  younger  than  non-reactional  MB.  The

seropositivity for PGL-I showed statistical significant difference in PB patients with RR

during follow-up compared to non-reactive (p=0.011) patients. These data confirm that

factors such as leprosy MB, seropositivity to PGL-I,  LID-1 and ND-O- LID, younger

patients and BI positive should be considered in the clinical management of patients for

early diagnosis of leprosy reactions and prevention of nerve damage.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Aspectos gerais da hanseníase

A  hanseníase  é  uma  doença  infecciosa  de  evolução  crônica  que  acomete

principalmente  a  pele  e  os  nervos  periféricos  e  tem  como  agente  etiológico  o

Mycobacterium  leprae,  um  bacilo  álcool  ácido  resistente  (BAAR),  intracelular

obrigatório, de multiplicação lenta que apresenta tropismo para macrófagos e células de

Schwann  (RIDLEY;  JOPLING,  1966).  Os  principais  sintomas  da  hanseníase  são

manchas/lesões de pele com alterações locais de sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e

motora (RIDLEY, 1955). 

Em decorrência da infecção e da destruição das células de Schwann dos nervos

periféricos  podem  surgir  incapacidades  e  deformidades  físicas  permanentes  nos

indivíduos  acometidos  pela  hanseníase  (RIDLEY;  JOPLING,  1966).  Essas

deformidades  estão  diretamente  associadas ao  preconceito  ainda  relacionado  à

hanseníase.  No  Brasil,  a  partir  da  década  de  70  foi  proposta  uma  mudança  da

terminologia  "lepra"  para  "hanseníase"  com o  objetivo de  minimizar  o  estigma  da

doença. O termo se tornou obrigatório e oficial com a lei federal 1.010 de 1995, que

proíbe a utilização do termo "lepra" e seus derivados (BRASIL, 1995).

Com a introdução da multidrogaterapia (MDT) para o tratamento da hanseníase

na década de 80 e a intensificação da detecção de casos novos por programas de saúde

pública,  a  prevalência  global  reduziu  drasticamente  nos  últimos  anos,  sugerindo  a

possibilidade  de  eliminação  da  doença  no  mundo  (WHO,  1982). Em  1991,  a

Organização Mundial de Saúde OMS) estabeleceu a meta de eliminação da hanseníase

como problema de saúde pública no mundo até o ano 2000. O objetivo da OMS era

alcançar  a  prevalência  de  menos  de  1  caso  de  hanseníase  por  10.000  habitantes.

Entretanto, o objetivo não foi atingido em alguns países, incluindo o Brasil, e o prazo

foi prorrogado para 2005 e posteriormente para 2010 (WHO, 1991).

Segundo o boletim anual da OMS a prevalência global de hanseníase no ano de

2009 foi de 211.903 casos. Esses dados mostraram que a meta de prevalência global da
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OMS foi atingida. Contudo, alguns países (Brasil,  Madagascar, Moçambique, Nepal,

República Democrática do Congo e Tanzânia) não atingiram a meta de prevalência da

hanseníase estipulada pela OMS (WHO, 2010b).

Apesar da expressiva redução no número de casos de hanseníase registrados nas

últimas  décadas,  a  incidência  da  doença  continua  alta  em  alguns  países  devido  à

progressiva transmissão do M. leprae (GELUK, 2013). Em 2012, a Ásia apresentou a

maior taxa de detecção de casos (8.98/100.000 habitantes), seguida das Américas com

4,14 casos por 100.000 habitantes. A Índia notificou 134.752 novos casos de hanseníase

em 2012 e o Brasil neste mesmo ano notificou 33.303 casos novos, representando o

segundo país em número absoluto de casos, o que corresponde a 92% do total de casos

novos nas Américas  (WHO, 2012). A OMS lançou uma nova meta de eliminação da

hanseníase  até  o  ano  2020,  como  parte  de  um  programa  de  controle,  prevenção,

eliminação e erradicação de doenças tropicais negligenciadas (WHO, 2013)

De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), as regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste do Brasil são consideradas as mais endêmicas para hanseníase, com áreas

de importante  manutenção da transmissão da doença.  Em 2012  no Estado de Goiás

foram  diagnosticados  2.205  casos  novos,  o  que  corresponde  a  um  coeficiente  de

prevalência  de  3.0/10.000  habitantes  e  a  um coeficiente  geral  de  detecção  de  35.8

casos/100.000 habitantes, considerado muito alto pelo MS  (Figura 1) (BRASIL, 2013). 

A estratégia  atual  da  OMS e MS para  o controle  da  hanseníase  é  reduzir  o

número de casos novos diagnosticados com grau de incapacidade 2 por cada 100.000

habitantes  em pelo  menos  35% até  o final  de  2015,  em comparação com os  casos

registrados  até  o  final  de  2010  (BRASIL,  2010b;   WHO,  2010a).  O  grau  de

incapacidade na hanseníase é determinado a partir da avaliação neurológica dos olhos,

mãos e pés dos doentes e tem seu resultado expresso em números 0, 1 e 2. No grau zero

o paciente não apresenta perda de sensibilidade e/ou deformidades físicas.  O grau 1

caracteriza-se  pela  presença  de  regiões  anestésicas, diminuição  da  sensibilidade  na

córnea e ausência de deformidades físicas. O grau 2 é caracterizado pela presença de

mão em garra, pé caído, reabsorção óssea e alterações oculares (BRASIL, 2001). 
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Figura 1. Coeficiente de detecção geral de hanseníase em Goiás por municípios (2010/2012)

A. Coeficiente de detecção geral de hanseníase em Goiás de 2010. B. Coeficiente de detecção geral de 

hanseníase em Goiás de 2012.

Contatos domiciliares de pacientes hansênicos com alta carga bacilar apresentam

risco  aumentado  para  o  adoecimento.  Estima-se  que  contatos  intradomiciliares  de

pacientes com baciloscopia positiva apresentam 4 a 5 vezes mais risco de adoecer que

outros indivíduos de uma população endêmica . 

Um  estudo  de  meta  analise  incluindo  7  estudos  experimentais  e  19

observacionais  avaliou  os  efeitos  da  vacina  Bacilo  de  Calmette-Güerin  (BCG)  nos

contatos de pacientes com hanseníase. Em estudos experimentais a média de proteção

foi de 26% enquanto e em estudos observacionais a média de proteção foi de 61%,

demonstrando que a vacina confere um efeito protetor significativo contra a hanseníase .
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Devido  à  esse  papel  proteror  da  vacina  BCG,  o  programa  de  controle  da

hanseníase no Brasil recomenda a administração intradérmica da vacina em  todos os

contatos intradomiciliares de pacientes de hanseníase como uma medida preventiva que

pode interromper a cadeia de transmissão do  M. leprae. São aplicadas duas doses da

vacina para aqueles que não apresentam cicatriz de BCG, com intervalo de 6 meses

entre  as doses e  uma dose para aqueles  com cicatriz  vacinal.  No entanto,  devido a

problemas operacionais como a carência de recursos humanos e a falta de infra estrutura

nas unidades de saúde, o exame dos contatos de pacientes não é realizado de forma

efetiva na maioria dos estados brasileiros (BRASIL, 2010b). 

Além da vacinação com a BCG, a vigilância dos contatos intradomiciliares dos

pacientes com hanseníase são ações  importantes para o controle da doença (BRASIL,

2010b;   ZODPEY et  al.,  2005).  É  possível  que indivíduos com infecção subclínica

possam representar uma fonte de transmissão do  M. leprae (BOBOSHA et  al., 2012;

SPENCER et  al., 2012).  O MS recomenda o exame dos contatos intradomiciliares de

todos os casos novos de hanseníase detectados, assim como a orientação quanto aos

sinais  e  sintomas,  período  de  incubação,  transmissão,  tratamento  e  cura  (BRASIL,

2010b). 

Estudos indicam que a transmissão da hanseníase ocorre por vias respiratórias

superiores, desta forma, o contato íntimo e prolongado de indivíduos susceptíveis com

pacientes com alta carga bacilar não tratados representam a principal fonte de infecção

(DOUGLAS  et  al.,  2004;   SHEPARD,  1960;   SILVA  et  al.,  2013).  O  M.  leprae

recentemente foi identificado na mucosa oral de pacientes com hanseníase, o que indica

que esta via pode ser um meio potencial de transmissão da hanseníase  (Morgado de

Abreu, 2014 #409).

A maioria das pessoas que vive em áreas endêmicas da hanseníase já esteve

exposta ao M. leprae mas apenas uma minoria desenvolve a doença, o que corrobora a

hipótese da influencia genética na hanseníase  (MORAES et al., 2006). Polimorfismos

em uma região do cromossomo 6 estão associados à suscetibilidade para a hanseníase.

A  presença  de  variantes  dos  genes  PACRG  e  PARK2  (parkinson  protein  2,  uma

proteína do complexo E3 ubiquitina ligase) são consideradas fatores de risco para o
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desenvolvimento da doença (MIRA et al., 2004). Vários outros genes como o fator de

necrose tumoral alfa (TNF-), interleucina (IL)-10 e receptor da vitamina D (VDR)

parecem estar relacionados à resistência ou suscetibilidade à hanseníase  (MORAES et

al., 2006;  MORAES et al., 2004). 

1.2  Formas clínicas e classificação da hanseníase

A  hanseníase  geralmente  se  manifesta  com  lesões  de  pele  com  perda  de

sensibilidade.  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 (tátil, térmica e dolorosa) nas

lesões ocorrem devido ao comprometimento de nervos periféricos com neurites,  que

podem levar à deformidades e incapacidades secundárias, as quais são causadas pela

resposta imune do hospedeiro ao bacilo (RIDLEY et al., 1966).

A hanseníase indeterminada (HI) é considerada a primeira manifestação clínica

da doença. Após um período de tempo que pode variar de poucos meses até anos evolui

para cura espontânea ou para outra forma clínica da hanseníase. A HI caracteriza-se

pelo  aparecimento  de  manchas  hipocrômicas  com  alteração  de  sensibilidade  ou

simplesmente por áreas de hipoestesia na pele. Não há comprometimento de troncos

nervosos nesta forma clínica e a pesquisa de BAAR é negativa (ARAUJO, 2003).

Para  fins  científicos,  Ridley  e  Jopling  em  1966  propuseram um método  de

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

clínicos, baciloscópicos, histopatológicos e imunológicos da doença  (RIDLEY et al.,

1966).  A  hanseníase  foi  classificada  em  formas  polares:  tuberculoide  (TT)  e

lepromatosa (LL) e em formas intermediárias: borderline tuberculoide (BT), borderline

(BB) e borderline lepromatosa (BL) (RIDLEY et al., 1966).  

No pólo TT os  pacientes  geralmente desenvolvem poucas lesões de pele  em

forma de placas ou manchas bem delimitadas, sensibilidade reduzida ou ausente e pode

ocorrer espessamento neural periférico. Representa o pólo de maior resistência ao bacilo

devido  ao  desenvolvimento  de  vigorosa  resposta  imune  celular  (RIC),  com  pouca

produção de anticorpos. A baciloscopia é negativa e no exame histopatológico observa-
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se a  presença de granulomas bem delimitados com presença de células  epitelioides,

células  gigantes  multinucleadas  (Langerhans)  no  centro  da  lesão  e  no  contorno  do

granuloma observa-se um halo denso de linfócitos (RIDLEY et al., 1966).

No outro pólo do espectro, pacientes com a forma LL da hanseníase apresentam

alta produção de anticorpos e RIC fraca ou ausente, o que resulta em baixa resistência

ao M. leprae. Clinicamente são observadas lesões eritematosas com limites imprecisos

constituídas  por  pápulas,  nódulos,  placas,  tubérculos,  ulcerações  e/ou  infiltrações

difusas,  sendo  mais  disseminadas  na  face  e  nos  membros.  Sua  evolução  crônica

caracteriza-se pela infiltração progressiva e difusa da pele, lóbulos da orelha, 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.  A baciloscopia é positiva e 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 (RIDLEY et al.,

1966). 

Pacientes com as formas intermediárias da hanseníase são caracterizados por sua

instabilidade imunológica, o que faz com que haja grande diversidade nas suas formas

clínicas,  mesclando características dos dois pólos da doença.  A forma BT apresenta

lesões bem delimitadas e em maior número assim como maior acometimento de troncos

nervosos quando comparada com a forma TT. No histopatológico observam-se raros

bacilos  e  granulomas  formados  por  células  epitelioides,  e  células  gigantes

multinucleadas  tipo  Langerhans  contornados  por  halo  linfocitário.  A  baciloscopia  é

negativa  ou  com raros  bacilos.  A  hanseníase  BB,  conhecida  como  forma  dimorfa,

caracteriza-se pelo surgimento de poucas lesões com limites imprecisos, ou ainda, por

múltiplas lesões bem definidas e porosas, conhecidas como lesões em renda ou queijo

suíço.  A baciloscopia geralmente é positiva.  Ao exame histopatológico observa-se a

presença de bacilos e células epitelióides. A forma BL é caracterizada por numerosas

lesões mal delimitadas e eritematosas. A baciloscopia é positiva e no histopatológico

observa-se  granuloma  com  macrófagos  não  diferenciados  e  grande  quantidade  de

bacilos (RIDLEY; JOPLING, 1966).
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1.3  Multidrogaterapia e classificação clínica operacional

A OMS para fins operacionais e de aplicação da MDT em serviços de saúde

pública  propôs  uma  classificação  simplificada  dos  casos  de  hanseníase  baseada  no

número de lesões. Pacientes que apresentam de 1 a 5 lesões e até um tronco nervoso

periférico  espessado  e  baciloscopia  negativa  são  classificados  como  paucibacilares

(PB).  Enquanto  pacientes  com  mais  de  5  lesões  e/ou  mais  de  1  tronco  nervoso

espessado  e/ou  baciloscopia  positiva  são  classificados  como  multibacilares  (MB)

(WHO, 1994).

A primeira droga desenvolvida para o tratamento da hanseníase foi a dapsona

em 1940 (WHO, 1998). Entretanto, esse antibacteriano pode causar uma variedade de

efeitos  adversos  como  anemia  hemolítica,  dano  hepático,  nefrite,  hipotiroidismo,

complicações neuropsíquicas, neuropatias periféricas, entre outros  (BUCARETCHI et

al., 2004). Além disso, a partir da década de 60, a resistência à  dapsona  passou a ser

outro empecilho para o seu uso exclusivo no tratamento de pacientes com hanseníase. 

Desde 1981 o tratamento da hanseníase recomendado pela  OMS consiste  na

combinação de 3 drogas: rifampicina, dapsona e clofazimina. A rifampicina é a droga

bactericida  mais  eficaz  contra  o  M.  leprae ,  entretanto,  deve  ser  administrada  em

associação com outras drogas para evitar o risco de resistência bacteriana. A primeira

dose de rifampicina é capaz de eliminar até 99,99% dos bacilos viáveis do paciente,

interrompendo  a  transmissão  do  bacilo.  A  clofazimina  tem  importante  ação  anti-

inflamatória especialmente nos pacientes nos quais a dapsona causa efeitos adversos,

além  disso,  apresenta  discreta  ação  bactericida  contribuindo  para  impedir  a

multiplicação do  M. leprae. A pigmentação avermelhada na pele é um dos principais

efeitos  adversos  mas  também  podem  ocorrer  xerodermia,  fotossensibilidade,

manifestações  gastrintestinais  e  edema  de  membros  inferiores  (SUNDERKOTTER;

LAN MA, 2005). 

A duração da MDT foi modificada em diferentes momentos com o objetivo de

assegurar o devido cumprimento dos esquemas terapêuticos pelos pacientes. Durante

muito  tempo os  pacientes  com hanseníase  MB foram tratados  com monoterapia  de
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dapsona  ao  longo  da  vida.  Posteriormente,  o  tempo  de  tratamento  desses  pacientes

passou para  24  meses  ou  até  a  negativação  do índice  baciloscópico  (IB).  Então,  o

tratamento passou a ser por um período fixo de 24 meses e a seguir passou a ser durante

12 meses (BALAGON et al., 2010). 

O regime de MDT em uso atualmente para a forma MB consiste em 12 doses de

rifampicina  (600 mg)  e  clofazimina  (300 mg)  administradas  mensalmente  de  forma

supervisionada  e  no  uso  diário  de  clofazimina  (50  mg)  e  dapsona  (100  mg),  o

tratamento  pode  ser  concluído  em até  18  meses.  Para  pacientes  PB paucibacilar  a

recomendação é de 6 doses de rifampicina (600 mg) supervisionada mensalmente e

dapsona (100 mg) diariamente, o tratamento pode ser concluído em até 9 meses (WHO,

1991).

Após  a  administração  do  número  de  doses  recomendadas  pelo  esquema

terapêutico o paciente recebe alta e é considerado curado. Dessa forma, o paciente que

completa o tratamento com a MDT não é mais considerado um caso de hanseníase,

mesmo que ocorram reações  após a alta  ou que permaneça com alguma sequela da

doença (WHO 1994). 

Atualmente,  a possibilidade de um tratamento único e  de curta  duração para

todas  as  formas  clínicas  da  hanseníase,  constitui-se  em desafio  buscado  por  vários

pesquisadores.  Entretanto,  a  concretização de  tal  desafio  implica  na  necessidade  de

superação de alguns possíveis problemas que possam surgir, tais como: influência das

formas clínicas no metabolismo e eficácia dos fármacos; aumento da incidência dos

efeitos colaterais dos fármacos no tratamento das formas PB e aumento da incidência de

recidivas pós-tratamento das formas MB.

Erros na classificação das formas clínicas da hanseníase podem aumentar o risco

de recidiva devido ao tratamento insuficiente de pacientes MB ou ainda pelo tratamento

excessivo de pacientes PB. Essas limitações do atual regime tem incentivado a OMS a

avaliar  a  possibilidade  de  introduzir  um esquema terapêutico  uniforme utilizando  6

doses incluindo rifampicina, dapsona e clofazimina para todos os tipos de pacientes de

hanseníase, chamado multidrogaterapia uniforme (MDT-U) como substituto da MDT
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regular  (R-MDT)  (KROGER  et  al.,  2008).  A  eficácia  do  MDT-U  foi  avaliada

primeiramente em um estudo de campo realizado na Índia, aberto, não controlado, sem

exames complementares, sendo portanto, pouco robusto (KROGER et al., 2008). 

No Brasil, desde 2004, vem sendo desenvolvido um ensaio clínico controlado

denominado “Estudo independente para determinar efetividade do esquema uniforme de

MDT de seis doses (MDT-U) em pacientes de hanseníase (U-MDT/CT-BR - do ingçês:

Uniform  Multidrug  Therapy  Clinical  Trial  Brazil)”.  É  um  estudo  independente,

randomizado  e  multicêntrico  pioneiro  que  realiza  o  acompanhamento  clínico  e

laboratorial dos pacientes com hanseníase. Este estudo vem sendo desenvolvido em dois

centros  de  referência  nacionais  do  programa  nacional  de  controle  da  hanseníase:

Fundação  Alfredo  da  Matta  (FUAM) em Manaus  e  Centro  de  Dermatologia  Dona

Libânia  (CDERM)  em  Fortaleza,  sob  coordenação  do  Departamento  de  Medicina

Tropical da Universidade de Brasília (UNB) em parceria com o Royal Tropical Institute

de Amsterdam e  participação do Instituto de Medicina Tropical e Saúde Pública da

Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG) (PENNA et al., 2012a). 

De 2004 a 2009 foram examinados 8.755 indivíduos e incluídos 859 pacientes

com hanseníase,  os  quais  foram avaliados  mensalmente e  anualmente para  verificar

episódios reacionais, lesões neurais funcionais, e recidivas. O seguimento dos pacientes

foi realizado por até seis anos após a conclusão do tratamento (PENNA et al., 2012a).

Resultados prévios do U-MDT/CT-BR sugerem a possibilidade do uso do MDT-U, uma

vez que foram encontrados dados semelhantes entre os dois esquemas (U-MDT e R-

MDT),  quanto  à  frequência  de  reações  hansênicas,  comportamento  do  IB  e  efeitos

adversos (GONCALVES HDE et al., 2012;  PENNA et al., 2012b). 

1.4  Estudos genômicos do M. leprae e outras micobactérias

Cole e colaboradores em 2001 publicaram o genoma completo do  M. leprae

(cepa  TN  –  Tamil  Nadu),  o  qual  revelou  uma  extensa  redução  gênica  quando

comparado ao  Mycobacterium tuberculosis  (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
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1.600 genes, 1.133 pseudogenes e um conteúdo de G+C (Guanina + Citosina) de 57,8%.

Aproximadamente 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 (COLE et al., 1998;  COLE et al.,

2001). 

A análise funcional dos genes preservados do M. leprae revelou que a maioria

das suas vias anabólicas estavam íntegras, entretanto, foram observadas várias deleções

e mutações  em vias catabólicas essenciais.  A baixa versatilidade metabólica exigida

para a sua sobrevivência em macrófagos e células de Schwann provavelmente favoreceu

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

sobrevivência em outros ambientes, o que explica o fato dele ser um bacilo intracelular

obrigatório. Todo esse processo evolutivo contribuiu para a adaptação do M. leprae ao

organismo humano (COLE et al., 2001).

Estudos de diversidade genética e filogeografia do M. leprae a partir de análises

de genotipagem de 175 cepas provenientes de 21 países, representando os 5 continentes

do mundo demonstraram que todas as cepas avaliadas surgiram de um único clone do

M. leprae (MONOT et  al.,  2005).  Monot  e  colaboradores  analisaram nas  diferentes

cepas do  M. leprae a  distribuição de polimorfismos de base única (SNPs  -  Single

Nucleotide Polymorphisms) e encontraram variabilidade genética extremamente baixa

entre as diferentes cepas do M. leprae.  analisadas, o que indica uma alta proximidade

filogenética entre  elas.  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

Em  um  outro  estudo  de  filogeografia  do  M.  leprae,  do  mesmo  grupo  de

pesquisa,  foram comparados  os  genomas  completos  da  cepa  Br4923  do  M. leprae,

encontrada no Brasil, com o genoma das cepas NHDP63 dos Estados Unidos, Thai53 da

Tailândia  e  TN  da  Índia  (MONOT  et  al.,  2009).  A  análise  genômica  comparativa

demonstrou 99,995% de identidade entre as seqüências das cepas analisadas. Dezesseis
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subtipos SNP relacionados foram definidos por genotipagem nas linhagens existentes e

extintas  de  M. leprae de todo o mundo.  Os 16 subtipos  SNP mostraram uma forte

associação  geográfica  o  que  reflete  os  padrões  de  migração  dos  primeiros  seres

humanos e as rotas de comércio, que favoreceram a disseminação  M. leprae do pelo

mundo. 

Recentemente  foi  descrita  outra  espécie  de  micobactéria,  o  Mycobacterium

lepromatosis  (M. lepromatosis), como agente causal de hanseníase lepromatosa difusa

(HLD)  em  indivíduos  do  México  que  desenvolveram  fenômeno  de  Lúcio  fatal.  O

fenômeno de Lúcio representa uma reação cutânea necrosante grave que pode ocorrer

no pólo lepromatoso da hanseníase e acomete principalmente pacientes  não tratados

(COSTA et al., 2005;  MONTEIRO et al., 2012).  Os pacientes mexicanos com HLD

apresentaram alterações endoteliais graves causadas pela invasão de micobactérias, que

incluíram vasculites com proliferação endotelial precoce e estágios avançados de danos

a artérias e veias da pele (VARGAS-OCAMPO, 2007).

 Casos isolados  de HLD têm sido descritos em diferentes países, entre eles o

Brasil (HAN et al., 2008). Análises filogenéticas preliminares de 1 gene completo (16S

rRNA) e 5 segmentos  de  genes  (mmaA,  hsp65,  rpoT,  rpoB and rif-rpoS)  de  cepas

isoladas a partir de lesões de pacientes com HLD revelaram divergência significativa

quando comparados ao mesmo gene do  M. leprae (HAN et al.,  2008). Outro estudo

comparativo avaliou 20 genes e  pseudogenes  isolados a  partir  do DNA extraído de

pacientes com HDL. No geral, o nível de correspondência das seqüências analisadas

com as  mesmas seqüências  do  M. leprae foi  de 90,9%, provando que ambos estão

intimamente relacionados. Análises de filogenéticas indicaram que o M. lepromatosis e

o M. leprae divergiram de um ancestral comum provavelmente há 10 milhões anos atrás

(HAN  et  al.,  2009;   KOWALSKA;  KOWALIK,  2012). Entretanto,  alguns

pesquisadores  sugerem  que  estudos  posteriores  com  o  sequenciamento  de  todo  o

genoma do M. lepromatosis são requeridos pra afirmar se realmente uma nova espécie

de  micobactéria  pode  estar  associada  à  hanseníase  ou  se  as  sequências  analisadas

constituem apenas uma variante do M. leprae (GILLIS et al., 2011)
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1.5  Imunologia da hanseníase 

1.5.1  Imunidade inata ao M. leprae

A resposta imune do indivíduo frente à infecção pelo  M. leprae determina o

curso da hanseníase e suas diferentes formas clínicas. A imunidade inata representa a

primeira  linha  de  defesa  contra  o  M. leprae e  inicia-se  após  o  reconhecimento  de

padrões  moleculares  associados  a  patógenos  (PAMPs)   mediante  um  grupo  de

receptores denominados receptores para reconhecimento de padrões (PRRs) presentes

em células do sistema imune inato (MODLIN, 2010;  PEDRA et al., 2009). As células

dendríticas  (DCs)  da  mucosa  nasal  do  hospedeiro  provavelmente  são  as  primeiras

células  do  sistema  imune  a  reconhecem  o  bacilo  via  PRRs  e  desempenham  um

importante  papel  na  modulação  da  resposta  imune  (Figura  2)  (DEMANGEL;

BRITTON, 2000).

 Figura 2 - Principais receptores associados à resposta imune frente ao M. leprae 

   Fonte: (CARDOSO et al., 2011)

Entre  os  PRRs  presentes  nas  células  do  sistema  inato  estão  os  receptores

semelhantes  a  Toll (TLR)  que  compreendem  uma  família  de  proteínas

transmembrânicas do tipo I. O TLR2 e TLR4 são fundamentais no reconhecimento de

micobactérias e o TLR2 geralmente forma heterodímeros com o TLR1 ou com o TLR6.
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Após reconhecimento do  M. leprae pelos TLRs ocorre a ativação do fator  nuclear  de

transcrição kappa B (NF-kB) que resulta na expressão de genes que codificam citocinas

pró-inflamatórias  como TNF-α, IL-12, IL-6, IL-1, IL-8 e IL-15  (Figura 2)   (KAWAI;

AKIRA, 2010). A IL-12 secretada estimula a produção de  Interferon gamma (IFN-γ)

pelas células T, que induz a ativação de macrófagos. Vários fatores de transcrição são

ativados, como o STAT1, o que resulta na transcrição de vários genes regulados por

IFN-γ,  incluindo  a  molécula  apresentadora  de  antígeno  classe  II  (MHCII),  CD  86

(cluster of differentiation-86) e CD64. O MHCII é necessário para a apresentação de

antígenos e, assim como o CD86, é requerido por macrófagos para ativar células T

CD4+ (HART; TAPPING, 2012).

Fatores de virulência  das micobactérias, como a lipoarabinomana (BOEHM et

al.) da parede celular do  M. leprae,  são potentes agonistas de TLR2/1  (MONTOYA;

MODLIN,  2010).  Estes  fatores  contribuem  tanto  para  ativação  de  macrófagos  e

destruição do bacilo como para imunomodulação das respostas do hospedeiro, podendo

exercer  atividade  imunossupressora. A  ativação  do  heterodímero  TLR2/1  além  de

estimular a produção das citocinas pró-inflamatórias também estimula a produção de

peptídeos  anti-microbianos  como  as  catelicidinas  e  β-defensina  2  no  epitélio  e  nos

macrófagos (KRUTZIK et al., 2005).

 Estudos  demonstraram  que  citocinas  como  o  interferon  gamma (IFN-γ)

aumentam a expressão de TLR1 em monócitos e DCs, enquanto as citocinas  IL-4 e IL-

10 diminuem a expressão de TLR2 nos macrófagos (MISCH et al., 2010). O perfil de

citocinas encontrado em lesões de pacientes com hanseníase relaciona-se com a função

dos TLRs. O heterodímero TLR2-TLR1 é mais expresso em lesões de pacientes com

hanseníase TT (KRUTZIK et al., 2003). 

Estudos  de  associação  genética  identificaram  diferentes  polimorfismos  nos

genes de diferentes tipos de TLR que se associam a resistência ou susceptibilidade à

hanseníase (ALTER et al., 2008;  SCOLLARD et al., 2006). A maior susceptibilidade à

hanseníase  têm  sido  relacionada  à  polimorfismos  nos  genes  do  TLR2  com,

especialmente à forma LL da doença e ao maior risco de desenvolvimento de reação

hansênica (BOCHUD et al., 2008;  MARQUES et al., 2013;  MONTOYA et al., 2009).
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Polimorfismos no gene de TLR1 (SNP 248SS) associa-se com maior probabilidade de

manifestação das formas BT e TT de hanseníase e o polimorfismo SNPI602S no TLR1

está relacionado a uma probabilidade menor de desenvolver hanseníase em até 50%

(HART; TAPPING, 2012;  JOHNSON et al.,  2007;  SCHURING et al.,  2009).  Por

outro lado, polimorfismos nos gene que codificam os TLR9 e TLR4 relacionam-se com

resistência  à hanseníase e ao desenvolvimento de formas TT da doença (Figura 2 )

(BOCHUD et al., 2009;  HART et al., 2012). 

Os receptores das proteínas do complemento CR1 (CD35) e principalmente CR3

(CD11b/CD18)  favorecem  a  adesão  e  a  fagocitose  do  M.  leprae  ao  se  ligar  ao

glicolipídeo fenólico I (PGL-I) (TABOURET et al., 2010). Outro receptor que também

se  liga  ao  PGL-I  do  M.  leprae  é  o  receptor  de  lecitina  C  (CD209),  expresso  em

macrófagos e  células  de Schwann,  permitindo a  entrada  do bacilo  na célula,  o  que

favorece a sua proliferação e a destruição da célula de Schwann infectada (TELES et al.,

2010).  Além  destes,  o receptor  de  vitamina  D  (VDR)  induz  a  diferenciação  de

monócitos em macrófagos ativados e estimula a produção de produtos antimicrobianos

(catelecidinas e  β-defensina 2) pelos macrófagos e está aumentado em pacientes com

hanseníase TT (SAPKOTA et al., 2010;  TELES et al., 2013). 

Figura 3 -   Estimulação de macrófago via receptores semelhantes a Toll (TLR2/1; TR4) pelo  M.

leprae 

Fonte: (HART et al., 2012)

14



Outro receptor importante no reconhecimento de patógenos intracelulares é o

receptor  tipo  NOD2  (nucleotide  binding  oligomerization  domain  2),  um  receptor

citoplasmático  que  pertence  à  família  de  receptores  semelhante  a  NOD (NOD  like

receptors - NLR) que ativa cascatas inflamatórias (CHEN; PEDRA, 2010). A ativação

do NOD2 ocorre  pelo  reconhecimento  de dipeptídeos  muramil  (MDP) presentes  no

peptidoglicano de várias bactérias incluindo o M. leprae. A estimulação dos NLRs ativa

o inflamasoma, um complexo proteico que atua recrutando a enzima caspase-1, o que

leva a clivagem proteolítica e secreção das formas ativas de IL-1β, IL-18 e IL-33. Na

hanseníase, a ativação de monócitos pelo MDP via NOD2, induziu a diferenciação  de

monócitos em DCs quando comparado com ativação via heterodímero TLR2/1  por

lipoproteína triacilada, na presença de IL-32 (MODLIN, 2010;  PEDRA et al., 2009).

Polimorfismos no genes envolvidos em vias de sinalização mediadas por NOD2 estão

associados com a suscetibilidade à hanseníase (Figura 2) (MARCINEK et al., 2013).

A  galectina-3  é  uma  proteína  da  família  das  lecitinas  que  também  tem

importante papel na regulação da resposta imune da hanseníase. Essa proteína aumenta

a produção de IL-10 em monócitos do sangue periférico estimulados com  a proteína de

19 kDa do M. leprae, um ligante de TLR2/1 e é altamente expressa em macrófagos de

lesões de pacientes com a forma LL da hanseníase (CHUNG et al., 2013).

O  receptor  leukocyte  immunoglobulin-like  receptor  subfamily  A  member  2

(LILR2) é expresso em macrófago e DCs e se liga ao PGL-I. A ativação deste receptor

inibe a apresentação de antigenos do  M. leprae tanto via CD1 e quanto via MHC de

classe II,  impedidindo assim a apresentação de antigenos a  células T. O LILRA2 é

expresso  em  maior  quantidade  em  pacientes  com  hanseníase  LL/BL  do  que  em

pacientes com as formas TT/BT (LEE et al., 2007). 

As células natural killer (NK) raramente são observadas nas lesões de pacientes

com hanseníase  e  não  existe  diferença  na  quantidade  de  células  NK nas  lesões  de

diferentes formas clínicas da hanseníase (MODLIN et al., 1986). Entretanto, estudos de

polimorfismos  do  complexo  de  genes  do  receptor  Killer  cell  immunoglobulin-like

receptors (KIR)  indicam  que  eles  predispõe   à  hanseníase  e  modulam  seu

desenvolvimento para a forma PB  (FRANCESCHI et al.,  2008). Isso provavelmente
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ocorre porque as NKs são estimuladas pelos antígenos bacterianos a produzirem IFN-γ,

o qual predispõe as células T em direção ao padrão Th1 (SIELING et al., 1994b). 

1.5.2 Imunidade adaptativa ao M. leprae

Após  a  captação  dos  bacilos  e  a  produção  de  citocinas  as  DCs  regulam  a

inflamação  local  e  direcionam  a  resposta  das  células  T  da  imunidade  adaptativa,

induzindo a polarização da resposta  imune para Th (T  helper) 1 ou Th2 (Figura 4)

(SCOLLARD et al., 2006). 

Nos pacientes do pólo TT da hanseníase ocorre a polarização da resposta imune

para o perfil Th1 com produção de citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, TNF-α, IL-

12, IL18, IL-23 e  IL-2,  que são responsáveis pela  manutenção da RIC com intensa

atividade fagocítica e destruição dos bacilos resultando em uma forma mais localizada

da doença (YAMAMURA, 1992). Por outro lado, nos pacientes do pólo LL ocorre a

polarização da resposta imune para o tipo Th2 caracterizada por fraca resposta imune

celular  específica  e  vigorosa  resposta  imune  humoral,  a  qual  é  ineficaz  para  a

eliminação dos bacilos intracelulares (BRITTON, 1993). 

As DCs diferenciam-se a partir de precursores mielóides, um processo que pode

ser inibido pelo excesso de fosfolipídios oxidados encontrados nas lesões LL (LEE et

al.,  2007).  As DCs de  pacientes  com hanseníase  TT podem produzir  citocinas  pró-

inflamatórias, como a IL-12, que induz a resposta imune do tipo Th1. Porém, as DCs

infectadas com  M. leprae de pacientes com a forma LL produzem IL-4 e IL-10, que

polarizam a resposta para o perfil Th2  (MAEDA et al., 2003). Além disso, lesões de

pacientes  com  hanseníase  LL  apresentam  menor  quantidade  de  DCs  quando

comparados a pacientes com hanseníase TT (SIELING et al., 1999).

A citocina IL-12 secretada por DCs e macrófagos estimula a produção de  IFN-γ

em linfócitos T CD4+ e NK, contribuindo para a polarização de resposta imune para o

tipo Th1 (SPELLBERG; EDWARDS, 2001). O IFN-γ é a principal citocina mediadora

da  ativação  de  macrófagos,  aumentando a  produção  de  reativos  intermediários  de

oxigênio  (ROI)  e  de  nitrogênio  (RNI),  com  o  intuito  de  destruir  ou  diminuir  a

proliferação do M. leprae (SCOLLARD et al., 2006). O IFN-γ também induz a ativação
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da  enzima  óxido  nítrico  sintetase,  responsável  pela  indução  da  produção  do  óxido

nítrico, que leva à destruição dos bacilos no interior dos macrófagos e exerce importante

papel na formação do granuloma e inibe a produção de IL-4 e IL-5, inibindo assim a

resposta  do  tipo  Th2  e  direcionando  a  resposta  imune  ao  pólo  Th1  (SIELING;

MODLIN, 1994a). Lesões de pacientes TT apresentam maiores níveis de expressão de

IFN-γ quando  comparadas  às  lesões  de  pacientes  LL  (MOUBASHER et  al.,  1998;

STEFANI et al., 2003).

Figura 4. Espectro clínico e imunológico da hanseníase 

A citocina pró-inflamatória TNF-α é produzida pelos macrófagos e em menores

níveis por linfócitos T CD4+ em resposta aos antígenos lipídicos e glicídicos, como por

exemplo, o PGL-1 (YAMASHITA et al., 2004). O TNF-α está envolvido na regulação

da  imunidade  ao  M.  leprae atuando  na  formação  e  manutenção  do  granuloma  em

pacientes  com hanseníase  TT,  entretanto,  seus  efeitos  podem resultar  em danos aos

nervos periféricos e destruição tecidual (BARNES et al., 1992;  ROACH et al., 2002).

Estudos recentes têm demonstrado que na ausência de TNF-α, os granulomas na

tuberculose  são  formados  de  forma  mais  acelerada,  provavelmente  porque  a  sua

deficiência causa uma redução na capacidade microbicida dos macrófagos infectados

resultando no aumento da proliferação bacteriana e levando os macrófagos à necrose. A
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necrose excessiva  destrói a estrutura dos granulomas, dificultando a identificação dos

mesmos (CLAY et al., 2008). 

Tradicionalmente,  o  papel  do  granuloma  foi  descrito  como  uma  barreira  de

contenção  da  disseminação  da  infecção  na  presença  de  antígenos  persistentes,

especialmente  na  hanseníase  e  tuberculose  (WILLIAMS;  WILLIAMS,  1983).

Recentemente, a formação do granuloma tem sido associada com a disseminação dos

bacilos na tuberculose. O M. tuberculosis acelera a apoptose dos macrófagos infectados

no  granuloma  o  que  favorece  o  rápido  recrutamento  de  outros  macrófagos  para  a

fagocitose das células mortas. Assim, os macrófagos recrutados se tornam infectados e

também sofrem apoptose, promovendo o recrutamento de outros macrófagos, resultando

em um ciclo que favorece proliferação e disseminação de bacilos, uma vez que durante

este processo alguns macrófagos infectados migram do granuloma para outros tecidos

(RAMAKRISHNAN, 2012).   

Infiltrados  de  macrófagos  estão  presentes  em  todos  os  tipos  de  lesões

hansênicas, entretanto, os macrófagos das lesões TT são bem diferenciados e raramente

contém M. leprae enquanto que as lesões LL apresentam numerosos bacilos e vacúolos

que resultam no acúmulo  de lipídeos  derivados  do hospedeiro e  do  M. leprae.  Isto

indica  que  na  hanseníase  os  macrófagos  desenvolvem  diferentes  programas  para  a

fogocitose  e respostas antimicrobianas, os quais são desencadeados por citocinas da

resposta imune inata.  Macrófagos estimulados pela citocina IL-15 apresentam menor

atividade fagocítica, mas apresentam vias antimicrobianas dependentes da vitamina D

que estimulam a produção de      β-defensinas por macrófagos que conseguem eliminar

os  bacilos  fagocitados.  Por  outro lado,  a IL-10 presente  nas  lesões  LL induz a  via

fagocítica   com  expressão  de  receptores  scavenger e  fagocitose  de  micobactéria  e

lipides oxidados.  Entretanto, apresentam atividade microbiana limitada, dessa forma o

bacilo se acumula no interior dos macrófagos (MONTOYA et al., 2009).

No pólo LL são observadas células Th2 que produzem as citocinas IL-4, IL-5 e

IL-10 que suprimem a ativação dos macrófagos, bloqueando assim a estimulação de

células Th1 (SIELING et al., 1994b). A IL-4 estimula a produção de IL-5 e IL-10 além

de  bloquear  a  proliferação  dependente  de  IL-2,  inibe  a  expressão  de  CD14  nos
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monócitos e impede a geração de óxido nítrico (NO) pelos macrófagos (TELES et al.,

2010).  Além disso, a IL-4 estimula a expressão do CD209 nas células de Schwann,

facilitando  a  entrada  do  M. leprae e  regula  negativamente  a  expressão  de  TLR2/1

(KRUTZIK et al., 2003).

A produção de antígenos PGL-I e lipoarabinomana  (BOEHM et al.) também

suprime 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.

As citocinas produzidas pela célula Th2 estimulam a proliferação de linfócitos B e sua

diferenciação  em células  produtoras  de  anticorpos  (plasmócitos).  Altos  títulos  de

anticorpos contra PGL-I são observados em pacientes do pólo LL, entretanto, estes não

são capazes de destruir o bacilo (CHO et al., 2001). 

As células Th2 produzem fator de crescimento e transformação do tipo β (TGF-

β),  IL-4 e IL-10  que diminuem a expressão de moléculas de MHC II pelas células

apresentadoras  de  antígenos   e  suprimem  a  diferenciação  das  células  em  Th1  e  a

ativação dos macrófagos, os quais se tornam repletos de bacilos e são chamados de

células de Virchow (SCOLLARD et al., 2006;  YAMAMURA et al., 1992). 

A subpopulação de linfócitos TCD8+ está presente em menor quantidade nas

lesões  de  pacientes  com hanseníase  TT que  em pacientes  LL,  mas  produz  grandes

quantidades de granzima, granulisina e perfurina  (MODLIN et al., 1986;  MODLIN;

REA, 1988).

Outras  subpopulações  de  células  T  CD4+  também  têm  sido  descritas  na

hanseníase,  entre  elas  as  células  T  reguladoras  (T-regs),  que  são  caracterizadas

fenotipicamente pela expressão de CD25 (cadeia α do receptor para IL-2) na membrana

plasmática e pelo fator de transcrição  Foxp3  (SAKAGUCHI; POWRIE, 2007). Essas

células são responsáveis pela imunomodulação e homeostasia, atuam na regulação de

respostas exacerbadas e prevenindo o dano tecidual ao hospedeiro. As T-regs produzem

citocinas imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β e induzem a supressão mediada por

contato célula-célula  por  meio da molécula CTLA-4 (antígeno associado a  linfócito

citotóxico-4) (MALOY; POWRIE, 2001).
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A  presença  de  células  T  regulatórias  foi  investigada  em  lesões  de  pele  de

pacientes com hanseníase  (MASSONE et al., 2010). A imunohistoquímica das lesões

revelou que pacientes TT e BT tinham células Foxp3+ no interior e no contorno do

granuloma enquanto pacientes BL e LL essas células estavam dispersas difusamente no

infiltrado de macrófagos, externas ao granuloma. Esse estudo não observou diferença

estatísticamente signficativa na expressão de FoxP3  nas lesões de pele das diferentes

formas clínicas (TT, BT, BL e LL), mas houve uma tendência de aumento na expressão

de FoxP3 em biópsias de pacientes com reação tipo I em comparação  a pacientes com

reação tipo II e/ou em pacientes sem reação. Outro estudo relatou um maior número de

células T-regs na circulação sangüínea de pacientes do que nos controles saudáveis e

descreveu  a  relação  entre  a  presença  de  células  T-regs  e  a  forma  clínica  TT  de

hanseníase (ATTIA et al., 2010). É possível que no pólo TT da hanseníase as células T-

regs  modulem  a  resposta  imune  frente  ao  patógeno  enquanto  no  pólo  LL  a  baixa

expressão de T-regs pode favorecer a progressão da doença (BOBOSHA et al., 2014).

Um estudo que avaliou a expressão de células T-regs na circulação sanguínea e

em lesões de pacientes com hanseníase, contatos e controles saudáveis encontrou uma

maior  proporção  foi  de  T-regs  e  IL-10  na  circulação  de  pacientes  LL.  Resultados

similares foram obtidos nas lesões de pele de pacientes LL,  que mostraram duas vezes

mais  T-regs,  IL-10  e  CTLA-4  quando  comparado  as  lesões  de  pacientes  TT

(PALERMO et al., 2012).

1.6 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  representam  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, hospitalização dos pacientes e morbidade na

hanseníase. As reações hansênicas ocorrem podem ocorrer em qualquer forma clínica da
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doença, entretanto, são mais comuns entre os pacientes com as formas LL, BL, BB e BT

(SCOLLARD et al., 2006).

Existem dois tipos distintos de reações hansênicas, a reação tipo 1 (RT1) e a

reação tipo 2 (RT2). A RT1 ou reação reversa (RR) é um episódio de inflamação aguda

na pele e nervos periféricos resultado de uma hipersensibilidade tardia contra antígenos

do bacilo que ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes. Durante a RT1 observa-

se o aumento na expressão dos genes das citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-2, IL-6,

IL-8, IL-12, IFN-γ, TNF-α, IP-10, CXCL9 e IL-17A (GELUK et al., 2014;  MORAES

et al., 1999;  STEFANI et al., 2009;  YAMAMURA, 1992). O TNF-α foi considerado

uma  das  principais  citocinas  envolvidas  na  mediação  do  dano  neural  e  necroses

teciduais (MORAES et al., 1999). 

A  RT1  ocorre  principalmente  em  pacientes  classificados  como  borderline,

especialmente nos BT,  entretanto, alguns pacientes com as formas TT e LL também

podem desenvolver  esse tipo de reação O quadro clínico  na RR caracteriza-se pelo

surgimento  de  novas  lesões  ou  exacerbação  das  lesões  pré-existentes,  com ou  sem

neurite. Nos casos mais severos pode ocorrer ulceração e necrose nas lesões. A RT1

evolui gradualmente podendo durar algumas semanas e geralmente está associada ao

envolvimento de um ou mais nervos periféricos. (KUMAR et al., 2004;  ROCHE et al.,

1991).   A RT1  precisa  ser  diferenciada  de  recidiva  nos  pacientes  PB  para  que  o

tratamento  adequado  possa  ser  administrado.  O  diagnóstico  de  recidiva  deve  ser

confirmado pelo exame de esfregaço de pele ou por uma biópsia de pele.

Alguns dos fatores de risco para a ocorrência da RT1 são: maior número de

lesões;  idade  mais  avançada;  índice  baciloscópico  elevado  (KUMAR  et  al.,  2004;

RANQUE  et  al.,  2007);  grau  de  incapacidade  fisica  1  ou  2  ao  diagnóstico

(SCHREUDER, 1998); puerpério  (LOCKWOOD; SINHA, 1999), uso de infliximab,

um inibidor do TNFα, para tratamento de outras doenças como Doenca de Crohn, artrite

reumatóide  e  psoríase  e  doença  borderline  (STEFANI  et  al.,  2009;   WALKER;

LOCKWOOD, 2008). O tratamento para RT1 é baseado no uso de corticoesteróides

orais em baixas doses durante semanas ou meses (WALKER et al., 2008).
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A RT2  é considerada uma importante causa de morbidade entre os pacientes

com hanseníase e sua manifestação clínica mais comum é o eritema nodoso hansênico

(ENH) ou multiforme, principalmente em pacientes MB. O ENH  é mais comum em

pacientes  após  o  tratamento  com  a  MDT  e  se  apresenta  como  um  quadro  febril

debilitante acompanhado do aparecimento súbito de nódulos eritematosos e dolorosos

disseminados  pelo  corpo  além de  placas  e  pápulas  que  podem ulcerar  (BRITTON;

LOCKWOOD, 2004;  KUMAR et al., 2004). Nas formas mais graves do ENH pode

ocorrer  a  ulceração das  lesões  cutâneas   que pode levar  à  necrose.  São comuns os

sintomas sistêmicos como dores nas articulações, mal-estar, aumento dos linfonodos,

edemas de mãos e pés, neurites e hepatoesplenomegalia (SMITH, 2000). 

Lesões de RT2 podem ser confundidas com nódulos eritematosos que podem se

surgir em casos de recidiva de hanseníase MB. Nestes pacientes, a recidiva pode se

manifestar como um agravamento clínico das lesões já existentes ou aparecimento de

novas lesões que podem se assemelhar ao ENH. No entanto, nódulos ou placas da RT2

tendem a apresentar edema, são geralmente dolorosos e desaparecem em poucos dias

(YAWALKAR, 2009). 

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  (KAHAWITA;  LOCKWOOD,  2008;   RIDLEY;

RIDLEY, 1983). Observa-se ainda a  ativação transitória  da imunidade mediada  por

células. Pacientes com ENH apresentam produção de  IFN-γ,  (SREENIVASAN et al.,

1998), TNF-α (SARNO et al., 1991), IL-2,  IL-6 (MORAES et al., 1999) e queda nos

níveis  das  citocinas  IL-10  e  IL-4  (NATH  et  al.,  2000),  o  que  normalmente  não  é

observado nos pacientes BL e LL. 

O tratamento de RT2 consiste na utilização de corticoesteróides e também de

talidomida,  um  potente  antiinflamatório  que  inibe  a  liberação  de  citocinas

proinflamatórias.  Entretanto,  devido  aos  seus  efeitos  teratogênicos,  a  talidodima  é

recomendada para pacientes do sexo masculino ou para mulheres que não estejam em

idade fértil (HERNANDEZ  et al., 2011;  WALKER et al., 2008). 
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Um estudo caso-controle do nosso grupo de pesquisa quantificou 27 citocinas

plasmáticas e fatores de crescimento por ensaio multiplex em pacientes com RT1 ou

RT2 e controles sem reação hansênica. Foi observado um perfil misto de resposta imune

do tipo Th1 e Th2 nos pacientes com RT1 e RT2.  Além disso, este estudo identificou a

CXCL10 (IP-10)  e  a  IL-6  como potenciais  marcadores  plasmáticos  de  RT1 e  IL7,

PDGF-BB and IL-6 como potenciais biomarcadores de RT2  (STEFANI et al., 2009).

Em continuação a este estudo, a associação entre o polimorfismo do tipo SNP no gene

da IL-6 e a susceptibilidade à reações hansênicas foi também avaliada pelo nosso grupo

de pesquisa. As análises mostraram evidências de associação entre RT2 e os marcadores

tag SNPs rs2069832, rs2069840 e rs206984, que capturam informação completa sobre o

locus da IL-6 (SOUSA et al., 2012).

 A neurite é uma complicação importante que pode ocorrer durante o curso da

hanseníase  e  caracteriza-se  pela  inflamação  de  um  tronco  nervoso  periférico  com

presença de dor, espontânea ou à palpação, acompanhada ou não de comprometimento

da função do nervo  (KAHAWITA et al.,  2008). As neurites ocorrem principalmente

durante os episódios reacionais e os nervos mais acometidos são os ulnar e mediano nos

membros superiores, fibular comum e tibial posterior nos membros inferiores e facial e

grande  auricular  no  segmento  cefálico  (NERY et  al.,  1998;   TALHARI  S.,  1997).

Dentre  as manifestações  da neutite  está  a forma silenciosa,  na qual  o  paciente  com

hanseníase apresenta perda progressiva da função motora ou sensorial na ausência de

dor e hipersensibilidade à palpação dos nervos  (LEITE et al., 2011;  VAN BRAKEL;

KHAWAS,  1994).  Estudos  demonstram  que  a  neuropatia   pode  se  apresentar  no

momento do diagnóstico ou durante o primeiro ano de MDT (LOCKWOOD; KUMAR,

2004;  VAN BRAKEL et al., 1994).

A classificação do grau de incapacidade física (GIF) pode ser feita pelo teste dos

monofilamentos (LEHMAN et al.,  1993).  Os monofilamentos de Semmes-Weinstein

são 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. Deve-se realizar o teste da sensibilidade dos olhos, mãos e

pés.  Esta avaliação  é considerada ideal para uso em trabalho de campo e nos centros de
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referências para hanseníase (VILLARROEL et al., 2007). A detecção precoce dos sinais

e monitoramento de neuropatia periférica pelo avaliação neurológica e teste da função

dos músculos voluntários pelo teste dos monofilamentos pode permitir uma intervenção

precoce,  prevenindo  o  dano  nervoso  e  incapacidades  e  deformidades  físicas

(SANTHANAM, 2003).

1.7 Diagnóstico e exames complementares da hanseníase

O  diagnóstico  de  hanseníase  é  clínico  e  baseia-se  principalmente   na

identificação de sinais e sintomas clínicos da doença. O exame dermato-neurológico do

paciente  avalia  a  presença  de  lesões  de  pele  (forma,  tamanho,  localização)  e  a

sensibilidade  térmica,  tátil  e  dolorosa  nessas  lesões.  Além disso,  identifica  neurites,

comprometimento  de  troncos  de  nervos  periféricos,  incapacidades  físicas  e

deformidades  (WHO, 2010c).  É considerado um 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 no exame de baciloscopia (WHO,

1991).

A hanseníase pode ser confundida com outras dermatoses ou ainda com outras

doenças  neurológicas  que  apresentam  sinais  e  sintomas  semelhantes,  tornando  o

diagnóstico  diferencial  imprescindível  (YAWALKAR,  2009).  Entre  os  exames

laboratoriais complementares que podem auxiliar no diagnóstico da hanseníase estão a

baciloscopia e o exame histopatológico, entretanto, estes exames não fazem parte dos

exames  preconizados pelo OMS, não sendo usados na rotina dos  serviços de saúde

pública do Brasil (WHO, 2010c). O exame histopatológico de biópsia de lesão de pele

consiste na análise microscópica de cortes de tecidos corados por hematoxilina-eosina e

busca  identificar  a  presença  de  granulomas  de  células  epitelióides,  agressão  neural,

vasculite  na  derme e/ou  hipoderme,  paniculite,  infiltrado celular  e  espessamento  de

tecidos. O exame histopatológico é considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico

de hanseníase (RIDLEY, 1955;  SCOLLARD et al., 2006).  
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A baciloscopia permite identificar microscopicamente a presença de bacilos nos

esfregaços de raspados intradérmicos corados pela técnica de Ziehl- Neelsen em quatro

sítios  que  incluem:  lóbulos  auriculares  esquerdos  e  direito,  cotovelos  direito  ou

esquerdo  e  lesão  (BRASIL,  2010a).  A  carga  bacilar  é  expressa  como   índice

baciloscópico (IB) médio dos diferentes sítios analisados e reflete o número de bacilos

por campo microscópico em escala logarítmica. Na forma TT a baciloscopia geralmente

é  negativa  e  na  forma  LL  tende  a  ser  fortemente  positiva  (YAWALKAR,  2002).

Portanto, o resultado negativo no exame de baciloscopia não exclui o diagnóstico da

hanseníase uma vez que o exame é de baixa sensibilidade para doença PB (RIDLEY et

al., 1966). 

Com o avanço das técnicas de biologia molecular tornou-se possível a detecção

do  DNA  do  M.  leprae pela  reação  em  cadeia  da  polimerase  (Polymerase  Chain

Reaction - PCR) em vários tecidos e líquidos corporais assim como em fragmentos de

biópsias de pele e de nervos (GILLIS; WILLIAMS, 1991;  MARTINEZ et al., 2009).

Testes baseados em PCR para  M. leprae (ML-PCR) geralmente apresentam até 100%

de especificidade  e  em torno de  95% de sensibilidade  em pacientes  MB, porém,  a

positividade  é  geralmente  inferior  a  50% em pacientes  PB  (SANTOS et  al.,  1999;

SOUSA et al., 2007). Alguns estudos demonstraram que em pacientes com baciloscopia

negativa a chance de encontrar DNA de M. leprae por ML-PCR é baixa (SCOLLARD

et  al.,  1998;   SUGITA, 2001).  A ML-PCR é  restrita  a  laboratórios  de  referência  e

laboratórios de pesquisa e não é usada para o diagnóstico de rotina da hanseníase por

requerer reagentes e equipamentos de alto custo e apresentar baixa sensibilidade para

pacientes PB.

Diferentes  testes  cutâneos  de  hipersensibilidade  tardia  ao  M.  leprae foram

testados para avaliar a resposta imune celular à hanseníase  (BRENNAN et al., 1996).

Entre eles o teste melhor avaliado é o de Mitsuda ou lepromina que consiste em uma

injeção  intradérmica  de  suspensão  de  extrato  bruto  do  M.  leprae esterilizado  por

autoclave, na face anterior média do antebraço (Bloom et al. 1979). A leitura da reação

é realizada após 28 dias, quando pode ser encontrada lesão infiltrada (reação positiva)

ou ausência de enduração (reação negativa). O teste de Mitsuda não é utilizado como

teste  diagnóstico  de  rotina  para  hanseníase  mas  pode  ser  utilizado  para  avaliar  a
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presença de RIC ao bacilo (BRENNAN et al., 1996).. O resultado da reação de Mitsuda

em pessoas sadias tem valor preditivo quanto ao tipo de manifestação clínica da doença

a ser apresentada pelo paciente. Reação de Mitsuda positiva indica forte resposta imune

celular,  tipo  Th1,  e  está  associada  a  baixo  risco  de  desenvolvimento  da  forma

lepromatosa da doença. Por outro lado, uma reação de Mitsuda negativa indica resposta

imune predominantemente humoral, tipo Th2, e alto risco de manifestação da forma

multibacilar da hanseníase (LASTORIA et al., 1998). 

 Visando  o  desenvolvimento  de  teste  cutâneo  eficaz  para  o  diagnóstico  da

hanseníase,  outros  tipos  de  testes  cutâneos  com proteínas  purificadas  nativas  do  M

leprae foram avaliados dentre eles teste usando o MLSA-LAM (preparado de M. leprae

derivado de tatus infectados sem LAM) e o MLCwA (derivado de antígenos de parede

do M. leprae) (BRENNAN, 2009;  BRENNAN et al., 1996). Para o desenvolvimento de

um teste cutâneo específico para o diagnóstico da hanseníase peptídeos sintéticos do M.

leprae também foram avaliados quanto à imunorreatividade cutânea em pacientes com

hanseníase  e   em seus  contatos  em regiões  endêmicas  (DOCKRELL et  al.,  2000).

Porém, as provas cutâneas de imunidade celular avaliadas até o momento apresentam

reatividade cruzada com micobactérias ambientais não patogênicas e com a vacina BCG

além de apresentarem baixa especificidade para serem usadas como teste diagnóstico

para hanseníase (BRENNAN, 2009).

1.7.1 Sorologia PGL-I

Em 1980 o PGL-I foi caracterizado como um antígeno lipídico específico da

parede celular do M. leprae que constitui cerca de 2% da massa total do bacilo. O PGL-I

foi um dos primeiros antígenos específicos do  M. leprae a ser isolado e utilizado em

testes  sorológicos  para  hanseníase  (BRENNAN;  BARROW,  1980).  O  PGL-I  é

altamente imunogênico e induz altos títulos de anticorpos, principalmente da classe IgM

contra seus epítopos de açúcar,  sendo que estes não apresentam reação cruzada com o

M. tuberculosis  ou com outras  micobactérias  conhecidas  (BRENNAN et  al.,  1980;

CHO et al., 1992;  CHO et al., 1983). 

Com a descoberta do PGL-I e a consequente produção de análogos sintéticos

como  o  monossacarídeo–octyl–BSA  (M-O-BSA),  o  dissacarídeo–BSA  (D-BSA),
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dissacarídeo–octyl–BSA natural  (ND–O–BSA) e o trissacarídeo–phenil–BSA (NT-P-

BSA)  tornou-se  possível  o  desenvolvimento  de  testes  para  detectar  a  presença  de

anticorpos anti-PGL-I  (BUHRER-SEKULA et al.,  2000).  O ensaio imunoenzimático

(ELISA -  “Enzyme  Linked  Immunosorbent  Assay”)  para  detecção de anticorpos IgM

contra o PGL-I é atualmente  o teste sorológico melhor padronizado na hanseníase e sua

positividade  reflete  a  carga  bacilar  do  paciente (BUHRER-SEKULA  et  al.,  2007;

OSKAM et al., 2003;  STEFANI, 2008). A sorologia anti-PGL-I apresenta sensibilidade

de 70-90% para pacientes MB, entretanto, entre os pacientes PB a sensibilidade é baixa,

aproximadamente  30% em decorrência  da  fraca  ou  ausente  produção  de  anticorpos

neste polo que é caracterizado por resposta imune celular  (BUHRER-SEKULA et al.,

2007;  PARKASH et al., 2008). 

O risco de adoecimento para hanseníase têm associação com a sorologia anti-

PGL-I (MOET et al., 2004; OSKAM et al., 2003). Estudos demonstraram que contatos

intradomiciliares  com  sorologia  positiva  para  PGL-I  acompanhados  por  6  anos

apresentaram um risco 7,2 vezes maior de desenvolvimento de hanseníase MB ou PB

quando  comparados  aos  contatos  soronegativos,  sendo  que,  o  risco  de  ocorrer

hanseníase MB foi 24 vezes maior (DOUGLAS et al., 2004). 

A sorologia anti PGL-I também foi avaliada nas reações hansênicas e pacientes

que apresentavam altos níveis de IgM anti-PGL-I no início do tratamento apresentaram

maior risco de desenvolver RT1  (ROCHE et al.,  1991).  Um  estudo envolvendo 534

pacientes MB e PB, dos quais 279 desenvolveram RT1 (187 ao diagnóstico e 92 durante

a MDT) concluiu que pacientes com hanseníase apresentando altas concentrações de

anticorpos anti-PGL-I no início do tratamento tiveram maior risco de desenvolver RT1

(Roche et al. 1997). Estudo posterior do nosso grupo de pesquisa avaliou a sorologia

PGL-I na predição de reações e mostrou forte correlação entre a magnitude da resposta

de anticorpos anti-PGL-I e IB, entretanto, níveis semelhantes de anticorpos anti-PGL-I

foram encontrados em pacientes sem reação (STEFANI et al., 1998).

A sorologia PGL-I pode ser útil no monitoramento da MDT pois os níveis de

anticorpos anti-PGL-I caem com o início do tratamento e geralmente declinam entre

25%  e  50%  anualmente  (CHO  et  al.,  2001).  Brito  e  colaboradores  em  2008

demonstraram  que  pacientes  que  apresentam  sorologia  PGL-I  positiva  após  o
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tratamento, no momento da alta, apresentavam risco 10,4 vezes maior de desenvolver

reação quando comparados aos pacientes com sorologia negativa (BRITO et al., 2008).  

A  detecção  de  anticorpos  anti-PGL-I  pode  ser  feita  por  um teste  rápido  no

formato  de  fluxo  lateral  (ML-Flow),  que  apresenta  como  principal  vantagem  à

facilidade  de  execução  em  campo,  não  necessitando  de  reagentes  refrigerados,

equipamentos  especializados  ou  mão  de  obra  treinada  (BUHRER-SEKULA  et  al.,

2007).  O ML-Flow apresenta  sensibilidade  e  especificidade  semelhantes  àquelas  do

teste ELISA convencional, pode ser realizado com amostras de sangue total ou soro e a

leitura é feita em até 10 minutos (BUHRER-SÉKULA et al., 2003; BÜHRER-SÉKULA

et al., 2007). A utilização do teste ML-Flow diminui erros na classificação de pacientes

PB e MB reduzindo o risco de sub-tratamento  (GROSSI et al., 2008);  (PARKASH et

al., 2008). 

Em  áreas  endêmicas,  indivíduos  saudáveis  podem  ter  sorologia  anti  PGL-I

positiva (OSKAM et al., 2003). Portanto, a sorologia anti-PGL-I não permite  distinção

entre infecção passada, atual ou apenas exposição ao M. leprae mas quando é associada

ao  diagnóstico  clínico  pode  ser  útil  na  detecção,  classificação  e  monitoramento  de

pacientes  MB  (BUHRER-SEKULA, 2008;   GROSSI  et  al.,  2008;   MOURA et  al.,

2008). 

1.7.2 Avaliação da imunidade humoral à antígenos do M. leprae  

A decodificação do genoma do M. leprae e 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 do M. leprae (rML),

as quais têm sido avaliadas quanto à sua antigenicidade visando o desenvolvimento de

testes sorológicos  mais sensíveis e específicos para o diagnóstico precoce da hanseníase

(DUTHIE et al., 2007;  HUNGRIA et al., 2012;  REECE et al., 2006;  SAMPAIO et al.,

2011).  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 em pacientes com hanseníase MB  (HUNGRIA et al., 2012;

SAMPAIO et al., 2011;  STEFANI, 2008). 
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Em 2004,  foi  estabelecido  o consórcio IDEAL (Initiative  for  Diagnostic  and

Epidemiological  Assays  for  Leprosy)  que  representa  uma  força  tarefa  internacional

cujos objetivos são: desenvolver testes laboratoriais para o diagnóstico da hanseníase e

identificar  marcadores  moleculares  para monitorar  a  transmissão do  M. leprae.  Este

consórcio  é  composto  por  pesquisadores  de  22  países  endêmicos  e  não  endêmicos

(ASEFFA et al., 2005). O Laboratório de Imunologia da AIDS e da Hanseníase da UFG

(LIAH) foi convidado a compor o consórcio IDEAL e tem trabalhado na pesquisa e

desenvolvimento de um teste  laboratorial  para o diagnóstico precoce da hanseníase.

Além disso, nosso grupo têm trabalhado em parceria com o IDRI (Infectious Disease

Research Institute - Seattle, EUA) na avaliação de novos antígenos protéicos do  M.

leprae com potencial para diagnóstico laboratorial da hanseníase MB e PB.

A avaliação da reatividade sorológica em pacientes com hanseníase e controles

das Filipinas à rMLs ML0405, ML2331 e ML2055 foram descritas como imunogênicas

e  específicas  uma  vez  que foram  altamente  reconhecidas  por  pacientes  LL/BL.

Pacientes  com  tuberculose  e  controles  saudáveis  não  endêmicos  mostraram  baixa

reatividade sorológica à ML2331 e ML0405. Pacientes PB e contatos de pacientes MB

apresentaram baixas taxas de reconhecimento às rMLs avaliadas. As proteínas ML0405

e  ML2331  demonstraram  potencial  utilidade  no  desenvolvimento  de  teste   para  o

diagnóstico  da  hanseníase  MB  em  associaçao  à  sorologia  PGL-I,  uma  vez  que  a

combinação destas rMLs e o NDO-HSA (dissacarídeo natural-octil-HSA) amplificou a

reatividade sorológica em pacientes com baixo IB comparada com a reatividade isolada

do NDO-HSA (REECE et al., 2006).  

Um estudo  realizado  em parceria  com o  nosso  grupo  de  pesquisa  da  UFG

avaliou a reatividade humoral a rMLs em pacientes com hanseníase e grupos controles

do Brasil, Filipinas e Japão. Esse estudo confirmou a imunogenicidade das proteínas

ML2331 e ML0405 que foram reconhecidas de forma específica por pacientes com

hanseníase. Com base nestes resultados foi desenvolvida uma nova proteína proveniente

da fusão das proteínas recombinantes ML0405 e ML2331, denominada LID-1 (Leprosy

IDRI Diagnostic-1). Foi observada maior sororeatividade à LID-1 quando comparada às

rMLs  ML2331  e  ML0405  usadas  isoladamente.  Esses  resultados  encorajaram  a

avaliação  de  novos  antígenos  gerados  pela  fusão  de  proteínas  imunogênicas  e
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específicas com o objetivo de produzir um antígeno com potencial para ser usado em

novos testes laboratoriais para o diagnóstico da hanseníase MB (DUTHIE et al., 2007).

Uma proteína  de  fusão  quimérica  com múltiplos  epítopos  (protein  advances

diagnostic of leprosy - PADL) foi desenvolvida a partir da fusão dos epítopos reativos

rMLs  já  avaliadas  na  sorologia  (ML0405,  ML2311,  ML2055,  ML0049,  ML0050

ML0091 e ML0411). A sororeatividade à proteína PADL foi avaliada em pacientes do

Brasil  e Filipinas com hanseníase MB e PB e em controles endêmicos de Filipinas. Os

resultados demonstraram que todas as porções da PADL mantiveram sua capacidade de

ligação à  anticorpos,  apresentando grande acurácia  no diagnóstico de pacientes  MB

(DUTHIE et al., 2010). 

A influência do tratamento com MDT na sororeatividade à LID-1 e as proteínas

originais  que  a  compõe  (ML0405+ML2331)  foi  avaliada  em  amostras  de  soro  de

pacientes  com  hanseníase  ao  diagnóstico  e  após  10  anos  de  tratamento  e  em

contactantes e controles saudáveis. Observou-se um declínio nos níveis de anticorpos

para todos os antígenos testados após o tratamento, exceto para pacientes TT que já

apresentavam  baixa  sororeatividade  ao  diagnóstico.  Nos  pacientes  MB  menor

percentual de reatividade foi observado no fim do tratamento, exceto para pacientes que

apresentavam  IB  alto.  Estes  resultados  sugerem  que  a  sorologia  com  proteínas

recombinantes do M. leprae poderia ser útil no monitoramento da eficácia do tratamento

(DUTHIE et al., 2011).

Nosso grupo de pesquisa comparou em paralelo  a resposta  imune humoral  e

celular frente a um painel de 33 rMLs. Pacientes com hanseníase MB e PB virgens de

tratamento  e  controles  (pacientes  com  tuberculose,  controles  saudáveis  de  área

endêmica e contatos domiciliares) provenientes de Goiânia foram avaliados por meio da

técnica de ELISA e ensaio de sangue total (EST). Dentre as 33 rMLs testadas, 16 foram

consideradas imunogênicas pois estimularam a produção de IFN-γ em pacientes PB e

em contatos domiciliares ou foram reconhecidas por anticorpos IgG de pacientes com

hanseníase MB. As proteínas ML0405, ML2331 e ML2055 foram reconhecidas por

anticorpos e induziram a produção de IFN-γ específica para o M. leprae. As proteínas

ML1632,  ML1685,  ML1556,  ML2044,  ML0276  e  ML0840  foram  imunogênicas,
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entretanto,  apenas  a  resposta  imune  celular  foi  específica.  As  proteínas  ML2358,

ML2346, ML2541, ML2603, ML0022, ML2380 e ML2203 foram imunogênicas mas

não foram específicas uma vez que houve reconhecimento por anticorpos e produção de

IFN-γ  em  todos  os  grupos  avaliados.  As  outras  17  proteínas  avaliadas  não  foram

imunogênicas. A análise paralela da resposta imune celular e humoral a estas proteínas

permitiu  concluir  que  somente  proteínas  que  foram  capazes  de  induzir  imunidade

celular foram reconhecidas por anticorpos,  indicando que a indução da resposta imune

humoral à antígenos protéicos requer o reconhecimento prévio por linfócitos T CD4+

para que posteriormente ocorra ativação de linfócitos B. Além disso, foram realizadas

análises comparativas in silico das rMLs para avaliar o grau de homologia e ortólogos

com  proteínas  de  outras  micobactérias  indicando  assim  possibilidade  de  reações

cruzadas. Previsões  in silico também foram realizadas e indicaram que todas as rMLs

testadas  continham  epítopos  de  células  B  e  células  T  com  potencial  para  induzir

produção de IFN-γ e anticorpos IgG na sorologia. Foi estimado que a ML0405 possuía

50 epítopos de células T e 24 potenciais epítopos de célula B, e consistentemente, esta

proteína foi imunogênica tanto na resposta imune celular quanto humoral. Entretanto,

apesar da previsão de múltiplos epítopos estarem presentes em todas as rMLs, mais da

metade  não  foram  reconhecidas  por  pacientes  com  hanseníase  e  controles.  Nossos

resultados  mostraram que  as  previsões  in  silico apresentaram aplicação  limitada  na

seleção de antígenos para diagnóstico e não devem ser o único critério para exclusão de

antígenos para avaliação (Sampaio et al. 2011). 

Um estudo de monitoramento clínico realizado na China avaliou a utilidade da

sorologia  anti-PGL-I  (NDO-BSA)  e  anti-LID-1  em  pacientes  com  hanseníase,

contactantes intradomicilares de pacientes MB, pacientes com TB pulmonar e controles

saudáveis de área não endêmica. Em concordância com resultados prévios, os pacientes

MB apresentaram vigorosa produção de anticorpos IgM e IgG para NDO-BSA e LID-1

respectivamente. Os contatos intradomiciliares de pacientes MB foram monitorados em

intervalos  regulares  mediante  exame clínico  e  avaliação sorológica.  O aumento  nos

títulos de anticorpos contra NDO-BSA e LID-1 indicou o início da hanseníase MB em

um dos contatos acompanhado durante o estudo, que foi confirmado por exame clínico,
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indicando o potencial uso da sorologia anti-NDO-BSA e anti-LID-1 para o diagnóstico

precoce da hanseníase (QIONG-HUA et al., 2013).  

O  nosso  grupo  de  pesquisa  avaliou  a reatividade  sorológica  à  proteínas

recombinantes do M. leprae (ML0405 e ML1213), proteínas de fusão (92f, 46f e LID-1)

e ao antígeno PGL-I em diferentes regiões endêmicas do Brasil. A sororeatividade foi

avaliada em pacientes com hanseníase PB e MB antes do início do tratamento, pacientes

MB após a conclusão da MDT e em grupos controles de contatos de pacientes MB e

controles  de  área  endêmica  provenientes  de  Rondonópolis-MT,  Vila  do  Prata-PA e

Goiânia-GO. Os pacientes MB, independente da região geográfica, apresentaram alta

positividade  para  LID-1,  ML0405  e  PGL-I.  Entretanto,  alguns  pacientes  PGL-I

negativos apresentaram resposta positiva para proteínas recombinantes sugerindo que a

combinação  do  PGL-I  e  proteína  recombinante  pode  aumentar  a  sensibilidade  da

detecção de hanseníase MB. Apesar do estado de Goiás apresentar uma alta cobertura

vacinal  pela  BCG, a  maioria  dos  pacientes  com tuberculose,  controles  endêmicos  e

contactantes não apresentaram resposta positiva para 46f e 92f. Este estudo sugere que

os testes sorológicos para diagnóstico da hanseníase MB podem ser aperfeiçoados e este

teste é perfeitamente aplicável no Brasil (HUNGRIA et al., 2012).

Recentemente nosso grupo de pesquisa desenvolveu um novo teste rápido para

hanseníase MB. O teste NDO-LID®  imobiliza dois antígenos que foram reconhecidos

como excelentes candidatos para diagnóstico sorológico (o mimético PGL-I ND-O e

LID-1) em uma membrana de nitrocelulose. O teste permite a detecção de anticorpos

IgM e IgG específicos dentro de 20 minutos após a adição dos soros de doentes. Além

da leitura visual uma nova plataforma para leitura dos testes baseada no uso de um

telefone celular (Smart Reader® application) foi desenvolvida para fornecer uma leitura

objetiva.  O  leitor  "Smart  Reader®  application"  fornece  resultados  numéricos

consistentes, sem interferência de viés do leitor e que podem ser transmitidos em tempo

real para uma base de dados e acessados por laboratórios clínicos, permitindo que os

resultados possam ser georreferenciados. A comparação entre as respostas sorológicas

indicou que o teste rápido detectou uma maior proporção de pacientes com hanseníase

quando comparado com o ELISA para PGL-I, pois, cerca de 83,3% de  pacientes MB e

15,4% de  pacientes  PB foram positivos  para  sorologia  PGL-I  enquanto  a  detecção
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aumentou  para  87% e  21%  respectivamente  quando  a  combinação  NDO-  LID  foi

utilizada.   O  teste  NDO-LID®  representa  um  importante  avanço  no  controle  da

hanseníase  e  pode  auxiliar  na  detecção  rápida  e  consistente  da  hanseníase  MB,

entretanto,  estudos  maiores  de  validação  devem  ser  desenvolvidos  para  avaliar  o

desempenho em condições de campo, incluindo o uso de amostras de sangue de punção

digital para demonstrar a sua utilidade como um teste “point of care” (CARDOSO et al.,

2013). 

Com base em resultados de vários estudos prévios a  nova proteína de fusão,

NDO-LID-1, foi produzida a partir da conjugação do dissacarídeo NDO do PGL-I e

proteína LID-1 e foi reconhecida por anticorpos presentes no soro de pacientes com

hanseníase MB  (CARDOSO et  al.,  2013;   DUTHIE et al.,  2014a;   DUTHIE et al.,

2014c). 

Os  antígenos  LID-1  e  PADL foram avaliados  como ferramentas  de  triagem

primária na detecção da infecção pelo M. leprae em uma grande população indivíduos

selecionados  aleatoriamente  a  partir  de  residentes  em uma área  hiperendêmica  para

hanseníase  no  Brasil  (Cajazeiras/Paraíba).  LID-1  e  PADL  demonstraram  alta

sensibilidade  para  apoiar  o  diagnóstico  de  hanseníase  em  89%  e  87%  dos  casos,

respectivamente. Entretanto, a especificidade para a doença clínica foi baixa, em torno

de  40%,  provavelmente  devido à  alta  exposição  ou infecção  assintomática  pelo  M.

leprae ou devido à reação cruzada com M. tuberculosis, BCG ou outras micobactérias.

O  acompanhamento  dos  indivíduos  soropositivos   recrutados  neste  estudo  poderia

esclarecer o valor preditivo e a utilidade de detectar anti-LID-1 e anti-PADL no âmbito

dos programas de controle da hanseníase e fornecer mais evidências de que há uma

maior  incidência  de  hanseníase  em pessoas  soropositivas  para  LID-1 e  PADL  (DE

SOUZA et al., 2014) . 

Os testes sorológicos para o diagnóstico da hanseníase refletem a carga bacilar

do paciente e portanto não são úteis para diagnosticar a maioria dos pacientes PB, os

quais são caracterizados por uma forte RIC e baixa produção de anticorpos contra o M.

leprae (OSKAM et al., 2003). Dessa forma, o diagnóstico laboratorial para hanseníase
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requer testes sorológicos para as formas MB e testes baseados na liberação de  IFN-γ

(Interferon gamma release assays/IGRAs) para as formas PB. 

1.7.3. Avaliação da resposta imune celular à antígenos do M. leprae

Na era pré genômica, a produção de IFN-γ frente a estímulos com antígenos do

M. leprae em ensaios com células sanguíneas ou com células mononucleares periféricas

(CMP)  foi  avaliada  como  marcador  de  imunidade  celular  na  hanseníase  visando  o

desenvolvimento de um teste para hanseníase PB. Um estudo pioneiro nessa área testou

12 antígenos micobacterianos brutos purificados quanto à indução de IFN-γ por CMP de

pacientes com hanseníase e indivíduos saudáveis. Esses antígenos induziram a produção

de  IFN-γ  em células  de  pacientes  TT/BT mas  não  em células  de  paciente  LL/BL.

Indivíduos  saudáveis  vacinados  com  BCG  também  produziram  de  IFN-γ  em

(DOCKRELL et al., 1996). 

Em 2000, outro estudo do mesmo grupo testou 81 peptídeos do M. leprae quanto

à  capacidade  de  induzir  RIC  em  CMPs  de  pacientes  com  hanseníase,  contatos

domiciliares  de  pacientes  MB  e  indivíduos  saudáveis  do  Brasil,  Etiópia,  Nepal,

Paquistão e Inglaterra. Os peptídeos induziram fraca resposta imune celular e a maioria

deles foi reconhecida pelas CMPs dos indivíduos saudáveis. Os pacientes TT/BT e o

grupo de  contatos  foram os  que  mais  produziram IFN-γ  em resposta  aos  peptídeos

(DOCKRELL et al.,  2000). Estes estudos demonstraram que  a produção de IFN-γ é

similar  entre  pacientes  PB e  contactantes  de MB, o que impede a  diferenciação de

doença, exposição ao bacilo ou  infecção subclínica. 

Na era pós genômica a possibilidade de desenvolvimento de rMLs incentivou as

pesquisas dos testes celulares em campo (ARAOZ et al., 2006;  DUTHIE et al., 2008;

GELUK et al., 2005;  GELUK et al., 2009;  GELUK et al., 2010;  SAMPAIO et al.,

2011;  SPENCER et al., 2005). O desenvolvimento de ensaios de estimulação de células

T in vitro baseados na produção de IFN-γ do tipo IGRA para hanseníase PB tem sido

incentivado pelo uso de IGRAs para o diagnóstico da tuberculose. 

Dois  testes  do  tipo  IGRA  estão  disponíveis  no  mercado  para  o  diagnóstico

laboratorial  da  tuberculose,  o  QuantiFERON-TB® Gold  In-Tube (QFT-GIT/Cellestis
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Limited, Carnegie, Australia) e o teste TSPOT.TB® (Oxford Immunotec, Reino Unido),

os quais foram desenvolvidos com o objetivo de substituir a prova tuberculínica, teste

cutâneo utilizado para o diagnóstico da TB latente  (CHEE et al., 2010;  LING et al.,

2011;  RINGSHAUSEN et al., 2012).

 O QFT-GIT realiza o estímulo de células sangüíneas com os antígenos ESAT-6,

CFP-10  e  TB7.7  do  M. tuberculosis.  O  EST  é  realizado  em  tubos  de  coleta

sensibilizados  com  os  antígenos.  Após  a  incubação,  os  tubos  são  centrifugados,  o

plasma é separado e o IFN-γ produzido é quantificado por ELISA. O resultado do teste

é considerado positivo quando a quantidade de IFN-γ produzida frente aos antígenos de

TB  é  significativamente  superior  à  observada  no  tubo  de  controle  negativo,  sem

antígenos  (CHEE  et  al.,  2010;   LING  et  al.,  2011).  O  ELISPOT  (enzyme  linked

immunospot)  por  sua  vez,  baseia-se  na  liberação  de  IFN-γ  e  quantifica  as  células

produtoras  de  IFN-γ  estimuladas  com  os  antígenos  ESAT-6  e  CFP-10  do  M.

tuberculosis (LALVANI, 2007). As CMPs são separadas, contadas e incubadas com os

antígenos em uma placa sensibilizada com anticorpos anti-IFN-γ. Se o paciente tiver

células T que reconhecem os antígenos, elas secretam IFN-γ, o qual é capturado pelos

anticorpos  da  placa.  Posteriormente,  esse  conjugado  é  detectado  por  um  anticorpo

conjugado a uma enzima que cataliza  uma reação colorimétrica resultando em postos

visíveis (spots). Cada spot representa uma célula que respondeu ao antígeno. Os IGRAs

estão  relacionados  com  a  doença  ativa.  Entretanto,  em  áreas  endêmicas  para

tuberculose,  não  discriminam  TB  ativa  de  TB  latente  e  assim  não  apresentam

sensibilidade suficiente para serem utilizados no diagnóstico da TB ativa  (MAZUREK

et al., 2007;  PAI et al., 2008). 

Visando o desenvolvimento de um teste laboratorial específico para hanseníase

PB, um estudo de 2005 avaliou  a imunogenicidade de 17 antígenos proteicos do  M.

leprae em  CMPs  de  pacientes  com  hanseníase  e  grupos  controles  do  Brasil.  Das

proteínas testadas 5 delas (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 (GELUK et al., 2005). 
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Outro estudo indicou peptídeos promissores para o desenvolvimento de IGRAs.

Spencer e colaboradores em 2005 avaliou a produção de IFN-γ após estímulo com rMLs

(ML0008, ML0126, ML1057 e ML2567) e 58 peptídeos sintéticos de  M  leprae em

pacientes com hanseníase PB e MB e grupos controles no Brasil. Os níveis de IFN-γ em

resposta as proteínas foi maior quando comparadas aos peptídeos sintéticos, entretanto,

a resposta foi inespecífica (SPENCER et al., 2005).

Em  um  estudo  posterior,  foram  avaliados  50  peptídeos  em  relação  a  sua

especificidade  e  sensibilidade,  os  peptídeos  eram derivados  das  proteínas  ML0576,

ML1989, ML1990, ML2283 e ML2567. Foram avaliados pacientes com hanseníase,

contatos domiciliares de pacientes MB, controles endêmicos do Rio de Janeiro/Brasil e

grupos controle provenientes da Holanda que incluíram pacientes com TB pulmonar,

indivíduos  com  cicatriz  de  BCG  e  controles  não  endêmicos.  Quatro  peptídeos

estimularam forte resposta de IFN-γ em pacientes PB e contatos domiciliares. O uso de

proteínas resultou em maior produção de IFN-γ, entretanto, o estudo sugere que o risco

de reatividade cruzada é maior. Portanto, os peptídeos poderiam fornecer uma resposta

mais específica. Este estudo fornece a primeira evidência de que o desenvolvimento de

um teste imunodiagnóstico para hanseníase requer a combinação de vários peptídeos,

principalmente devido à restrição ao antígeno leucocitário humano (HLA; do inglês:

Human  leukocyte  antigen).  Diferentes  alelos  do  complexo  HLA  distribuídos  em

diversos  grupos  populacionais  podem  influenciar  na  reatividade  imunológica  à

proteínas/ peptídeos do M. leprae (GELUK et al., 2008).

Um estudo multicêntrico em 2009 avaliou a RIC frente ao estímulo com 5  rMLs

e 22 peptídeos sintéticos do  M. leprae.  Pacientes com hanseníase MB e PB e grupos

controles foram recrutados no Brasil (Rio de Janeiro e Goiânia), Nepal, Bangladesh,

Paquistão e Etiópia.  A detecção de IFN-γ foi realizada a partir  de sobrenadantes de

culturas de CMPs e EST. Nenhuma das rMLs induziu resposta imune celular específica

e os peptídeos sintéticos induziram fraca ou nenhuma produção de IFN-γ nos grupos

avaliados.  Os  peptídeos  sintéticos  derivados  das  proteínas  ML2283  e  ML0126

estimularam  a  produção  de  IFN-γ   em  pacientes  PB  e  contatos  de  pacientes  MB

indicando  que  apresentam  potencial  para  serem  usados  em  um  teste  diagnóstico

(GELUK et al., 2008).
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Sabendo-se que  os  peptídeos  sintéticos  estimulam menor  produção de  IFN-γ

comparado  às  rMLs,  um  estudo  de  2010  avaliou  estratégias  para  aumentar  a

sensibilidade  do  EST  com  dois  peptídeos  (p1-15  e  11-25)  derivados  da  proteína

ML2531 pela adição de citocinas, adição de anticorpos anti CD49, CD28, CD40, IL-10

ou CD40L e  pela  manosilação de  peptídeos.  Somente  a  citocina  IL-12 aumentou a

produção de IFN-γ em EST em amostras de pacientes com hanseníase BT da Holanda.

Nenhum dos anticorpos teve impacto no aumento da secreção de IFN-γ pelas células T.

A manosilação não aumentou a sensibilidade do ensaio,  entretanto,  permitiu utilizar

uma quantidade 100 vezes menor dos peptídeos, diminuindo o custo do teste (Geluk et

al. 2010).

Com o objetivo de identificar outros biomarcadores além do IFN-γ capazes de

diferenciar controles endêmicos de pacientes PB um recente estudo de nosso grupo de

pesquisa usou ensaio multiplex, 14 biomarcadores foram avaliados após estímulo com

proteínas do M. leprae (eotaxina, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-15,

IL-17A, IL-23, IL-31, CXCL10, and TNF-α).  Estes marcadores foram avaliados em

pacientes com hanseníase PB e MB e em contactantes de pacientes MB. Apesar do uso

de  uma  técnica  altamente  sensível  e  específico,  nenhum  destes  biomarcadores

discriminou a RIC de pacientes com hanseníase TT/BT e contactantess domiciliares de

pacientes MB. O IFN-γ ainda parece ser o melhor biomarcador da resposta imune de

pacientes PB e de contatos de pacientes MB (SAMPAIO et al., 2012).

Outro estudo de biomarcadores avaliou a resposta a 17 proteínas recombinantes

e 19 biomarcadores que incluíam citocinas e quimiocinas. Foram testadas amostras de

pacientes e controles provenientes do Brasil (Fortaleza), Bangladesh, Coréia do Sul e

Etiópia. Entre as 17 rMLs, somente a proteína ML2478 foi capaz de estimular resposta

de  células  T  específica  nas  populações  de  diferentes  regiões  do  mundo  (africanos,

asiáticos e brasileiros).   A citocina IL-1β e as quimiocinas MIP-1β e MCP-1 foram

capazes de distinguir  entre  pacientes  PB e controles endêmicos,  entretanto,  contatos

domiciliares  de  pacientes  MB  e  pacientes  com  tuberculose  também  responderam.

Estudos  de  coorte  envolvendo  um  grande  número  de  pacientes  e  controles  são

necessários para validar o uso destes marcadores como preditores de resposta imune

patogênica ao M. leprae (GELUK et al., 2012).
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Visando novas estratégias para eliminação da hanseníase estudos recentes têm

avaliado rMLs quanto ao seu potencial uso no desenvolvimento de uma vacina para

hanseníase. A proteína de fusão 73f foi previamente descrita como indutora da produção

de IFN-γ em pacientes PB e contatos e foi reconhecida por IgG de pacientes MB. A

administração da proteína 73f com GLA-SE,  um adjuvante de TLR4, estimulou uma

forte  resposta  Th1 e  inibiu  a  inflamação induzida pelo  M. leprae em camundongos

(DUTHIE  et  al.,  2013).  As  proteínas  de  fusão  ID83  e  ID93,  desenvolvidas  como

antígenos candidatos para desenvolvimento de vacinas para TB induziu respostas de

IFN-γ em pacientes TB, em pacientes com hanseníase PB e em contatos  de pacientes

MB.  A  imunização  de  camundongos  com  essas  proteínas  administradas  com  o

adjuvante  GLA-SE  estimulou  a  secreção  de  IFN-γ  específico  de  células  Th1

pluripotentes.  Quando  os  camundongos  imunizados  foram  infectados

experimentalmente com  M. leprae, tanto a infiltração celular para o nódulo linfático

local quanto o crescimento bacteriano no local foram reduzidos. Assim, o uso destas

proteínas  como  vacinas  (ID83/GLA-SE  e  ID93/GLA-SE)  pode  conferir  proteção

cruzada contra infecção por M. leprae e poderiam potencialmente ser usadas como uma

medida de controle da hanseníase (DUTHIE et al., 2014b).

O  diagnóstico  e  prognóstico,  assim  como  o  monitoramento  do  tratamento

permanecem  desafios  na  área  da  hanseníase.  Em  áreas  endêmicas  para  hanseníase

geralmente não existem laboratórios sofisticados, necessitando de desenvolvimento de

um  teste  diagnóstico  aplicável  em  situações  de  campo. Além  disso,  o  diagnóstico

preciso da exposição/infecção ao M. leprae requer testes baseados na imunidade celular

e marcadores de resposta humoral devido à natureza complexa da resposta imune contra

o M. leprae.
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2 JUSTIFICATIVA

A hanseníase é doença milenar porém ainda representa um importante problema

de saúde pública em alguns países no mundo, dentre eles o Brasil. O diagnóstico da

hanseníase é baseado em sinais e sintomas da doença e  não existem testes laboratoriais

para diagnosticar fases precoces da doença. Entre os maiores desafios para o controle e

eliminação da hanseníase  esta o diagnóstico precoce antes do surgimento dos sintomas

e  deformidades  físicas.  O  diagnostico  diagnóstico  precoce  e  tratamento  da  doença

contribuirá também  para reduzir ou interromper a cadeia de transmissão do M. leprae

em regiões endêmicas. Neste sentido o desenvolvimento de testes para o diagnóstico

laboratorial  das  diferentes  formas  da  infecção  aplicáveis  em  situações  de  campo

representa tema prioritário de pesquisa. 

 Devido à dicotomia da resposta imune observada no espectro da hanseníase, o

diagnóstico  laboratorial  para  todas  as  formas  de  hanseníase  requer   tanto  testes

sorológicos que avaliem a presença de anticorpos específicos em pacientes com doença

MB quanto testes  de imunidade celular baseados na liberação de IFN-γ para  detectar

pacientes com doença PB. 

A  pesquisa  e  desenvolvimento  de  testes  para  o  diagnóstico  laboratorial  da

hanseníase é uma linha de pesquisa bem consolidada do nosso grupo da UFG. Desde

2004 o Laboratório de Imunologia da AIDS e da Hanseníase, IPTSP/UFG, atua em

projetos  com  parcerias  e  financiamentos  nacionais  e  internacionais  visando  o

desenvolvimento de testes para o diagnóstico laboratorial da hanseníase (CARDOSO et

al.,  2013;   DUTHIE  et  al.,  2007;   DUTHIE  et  al.,  2008;   GELUK  et  al.,  2009;

HUNGRIA et al., 2012;  SAMPAIO et al., 2012;  SAMPAIO et al., 2011). Nos últimos

10 anos nosso grupo de pesquisa foi o primeiro a avaliar em torno  de 40 proteínas

recombinantes do M. leprae, quanto à sua imunogenicidade na resposta imune celular e

humoral em pacientes com hanseníase PB e MB virgens de tratamento e em contatos

domiciliares de pacientes MB. A especificidade da resposta imune a essas proteínas tem
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sido avaliada em pacientes com tuberculose e controles de área endêmica recrutados em

Goiânia-GO e região metropolitana, considerada uma área endêmica para hanseníase.

O  presente  estudo  avaliou  o  uso  de  novos  antígenos  do  M.  leprae como

ferramentas para o desenvolvimento ou uso no diagnóstico laboratorial da hanseníase

PB e MB empregando testes de imunidade celular e humoral. Na avaliação de testes

para imunidade celular testamos se  associação de proteínas imunogênicas e especificas

do  M  leprae  teria  efeito  sinsergistico  na  produção  de  IFN-γ  em  EST   quando

comparado com estímulo de proteínas individuais. Para tal, foram elaboradas diferentes

combinações de proteínas recombinantes do  M. leprae em concentrações equimolares

para serem avaliadas em paralelo com os antígenos individuais. 

 Na área  de  sorologia,  esse estudo buscou a identificação de marcadores  de

diagnóstico  ou prognóstico  das  reações  hansênicas,  que  são as  principais  causas  de

danos neurais, deformidades e incapacidades na hanseníase (SCOLLARD et al., 2006).

Para  esta  abordagem  tivemos  a  oportunidade  ímpar  de  testarmos  novos  antígenos

proteicos do  M. leprae em um robusto banco de amostras de soro de pacientes muito

bem caracterizados tanto do ponto de vista clinico quanto laboratorial que participaram

do ensaio clínico U-MDT/CT-BR para avaliar  a  efetividade de um novo regime de

tratamento uniforme para todos os pacientes com hanseníase, independentemente da sua

classificação clínica. Uma grande vantagem de usarmos este banco de amostras e dados

é o fato destes pacientes estarem sendo monitorados após o tratamento e termos dados

sobre  a  evolução  clinica  dos  mesmos.  Desta  forma,  podemos  associar  os  dados  de

sorologia com a clinica, especialmente o desenvolvimento de reações hansênicas pré e

pós tratamento.

 Nossos resultados de imunidade celular podem auxiliar no desenvolvimento de

um  teste  tipo  IGRA  identificando  combinações  antigênicas   para  o  diagnóstico  da

hanseníase PB.  Além disso,  a  identificação de  marcadores  sorológicos  associados  à

ocorrência  de  episódios  reacionais  poderá  contribuir  para  o  desenvolvimento  de

estratégias  profiláticas  em  indivíduos  com  maior  risco  de  desenvolver  reações

hansênicas, prevenindo assim os danos neurais e incapacidades físicas permanentes e

irreversíveis à elas associadas.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos gerais

Avaliar   a  resposta  imune celular   de  pacientes  com hanseníase  e  controles

frente a combinações antigênicas do  M. leprae para o potencial desenvolvimento de

teste tipo IGRA para o diagnóstico da hanseníase PB..

Identificar marcadores sorológicos com potencial aplicação no diagnóstico e/ou

prognóstico das reações hansênicas.

3.2 Objetivos específicos

Avaliar a imunogenicidade  de combinações antigênicas do M. leprae  em EST

baseado em produção de IFN-γ em pacientes com hanseníase PB e contactantes  de

pacientes MB;

Avaliar a especificidade da resposta imune celular estimulada por combinações

antigênicas  do M. leprae em EST  baseado em produção de IFN-γ em pacientes com

tuberculose e em controles saudáveis de área endêmica;

Comparar  os  níveis  de  IFN-γ  após  estímulo  com rMLs  individuais  e  com

diferentes combinações  antigênicas em pacientes com hanseníase PB, contactantes e

controles;

Avaliar a presença de anticorpos IgM anti-PGL-I, IgG anti-LID-1 e IgM e IgG

anti-ND-O-LID em amostras de soro de pacientes com hanseníase que participaram do

U-MDT/CT-BR no momento do recrutamento;

Comparar os níveis de anticorpos IgM anti-PGL-I, IgG anti-LID-1 e  IgM e IgG

anti-ND-O-LID  no  momento  de  recrutamento  em pacientes  com hanseníase  do U-

MDT/CT-BR que  fizeram  reação  hansênica  (RR  e  ENL)  em  algum  momento  do

acompanhamento com   resultados de pacientes que não desenvolveram reação. 
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Descrever a freqüência de reações hansênicas e principais manifestações clínicas

de acordo com a apresentação clínica dos pacientes no início do estudo U-MDT/CT-BR.

Descrever  as  principais  características  dos  pacientes  do  U-MDT/CT-BR de

acordo com o regime de tratamento (R-MDT ou MDT-U), classificação operacional e

índice baciloscópico, antes, durante e após o tratamento. 
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4 MÉTODOS

4.1 Grupo de estudo 

4.1.1 Abordagem 1 - Avaliação da imunogenicidade  de combinações antigênicas do

M. leprae  em EST baseado na produção de IFN-γ para o diagnóstico da hanseníase

PB e contactantes de pacientes MB

Este estudo incluiu 100 participantes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, HIV

negativos que foram recrutados entre julho de 2010 e novembro de 2012, em Goiânia,

Estado  de  Goiás,  Centro-Oeste  do  Brasil,  uma  região  endêmica  para  a  hanseníase

(3.15/10.000 população em 2011) (Tabela 1). 

Cinco grupos de estudo foram testados: 1. Pacientes com hanseníase MB, recém

diagnosticados não tratados (n=20); 2. Pacientes com hanseníase PB, recém diagnosticados

não tratados (n=20); 3. Contatos domiciliares de pacientes com hanseníase MB (n=20); 4.

Controles  endêmicos  saudáveis  (CE)  definidos  como  indivíduos  que  não  tiveram

hanseníase ou tuberculose anterior e não relataram contato conhecido com pacientes com

hanseníase ou tuberculose, recrutados na mesma região endêmica (n=20); 5. Pacientes com

tuberculose  pulmonar  [1] com  baciloscopia  positiva,  soronegativos  para  HIV  e  em

tratamento  específico  para  TB  por  pelo  menos  três  meses  (n=  20).  Pacientes  com

hanseníase foram diagnosticados e recrutados no Centro de Referência em Diagnóstico e

Terapêutica,  cidade  de  Goiânia,  estado  de  Goiás.  Todos  os  pacientes  com hanseníase

tiveram avaliação dermato-neurológico realizado por dermatologista com experiência no

diagnóstico  da  hanseníase.  Os  pacientes  foram classificados  com base  em critérios  de

Ridley-Jopling,  de  acordo  com  os  achados  histopatológicos,  clínicos  e  exame  de

baciloscopia (Ridley & Jopling 1966). Todos os pacientes do grupo de hanseníase TT/BT

tiveram índice de baciloscopia negativa (IB), enquanto LL/BL apresentaram IB positivo.

Pacientes com tuberculose e controles endêmicos saudáveis foram incluídos como grupos

controle. Contatos de MB foram definidos como os adultos que viveram na mesma casa de

um caso índice MB por pelo menos 6 meses antes da participação no estudo. A maioria dos
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participantes  do estudo apresentou cicatriz  de  vacinação BCG (96%).  Os participantes

foram incluídos após a assinatura de termo de consentimento informado por escrito. Este

estudo foi aprovado pelos conselhos de revisão locais e nacionais (Comitê de Ética de

Pesquisa Humana e animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e da

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/ CONEP/protocolos# 4862 e #12962).

4.1.2 Abordagem 2 - Perfil sorológico no momento do diagnóstico, reações hansênicas

e principais resultados clínicos durante o acompanhamento dos pacientes rectrutados

pelo  U-MDT / CT-BR

Este é um estudo descritivo das respostas sorológicas no momento do diagnóstico e

das manifestações clínicas de pacientes com hanseníase inscritos no U-MDT/CT-BR. Os

pacientes foram recrutados a partir de março de 2007 a fevereiro de 2012 em dois centros

de referência em hanseníase no Brasil: Dona Libânia (Fortaleza, estado do Ceará, região

nordeste) e Alfredo da Matta (Manaus, estado do Amazonas, região norte) de acordo com

(PENNA et al., 2012a). Para este ensaio clínico, os pacientes foram randomizados em dois

grupos: experimental (U-MDT) e regular (R-MDT), que foram classificados como PB ou

MB  com  base  no  número  de  lesões  cutâneas  definidos  pelo  critério  de  classificação

operacional da OMS. O ensaio clínico é composto por quatro braços:  PB U-MDT, PB R-

MDT,  MB U-MDT e  MB R-MDT (PENNA et  al.,  2012a).  Para  fins  de  pesquisa,  os

pacientes  também  foram  classificados  de  acordo  Ridley-&  Jopling  baseado  nas

características clínicas, resultados histopatológicos de biópsias de pele e IB. O teste de

Mitsuda e IB da biópsia de pele não foram realizados. 

Para o estudo clínico descritivo foram incluídos um total de 753 de 859 pacientes

recrutados  para  U-MDT/CT-BR.  As  razões  para  exclusões  de  12,3%  (106/859)  dos

pacientes da análise foram: tratamento incompleto (n=9), diagnóstico de outra doença por

exame histopatológico (n=3), desistência do estudo (n=8) , morte (n=19), transferência dos

pacientes para outros locais (n=9), os pacientes perdidos durante o seguimento (n=12),

reação  adversa  ao  tratamento  (n=25),  outra  doença  concomitante  (n=5),  recidiva  de

hanseníase (n=1), outras razões (n=15). A informação clínica dos pacientes foi obtida no

início e durante o acompanhamento que incluiu visita médica mensal no primeiro ano e

visita  médica anual  durante  pelo  menos  seis  anos.  Como parte  do protocolo,  todos os

pacientes foram orientados a retornar imediatamente para a clínica no caso de qualquer

anormalidade e todos os pacientes foram informados sobre os sinais e sintomas das reações
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hansênicas e sobre o comprometimento da função neural. Os pacientes foram agrupados de

acordo  com  o  desenvolvimento  da  reação  com  base  em  dados  coletados  durante  o

acompanhamento.  O  total  de  pessoas  observadas  foi  de  780.930  pessoas-dia,  ou  seja,

2139,5 pessoas por ano, com um máximo de 6,66 anos de seguimento.  

As reações hansênicas foram diagnosticadas clinicamente por dermatologistas com

experiência  sólida  no  diagnóstico  e  tratamento  da  hanseníase.  Os  pacientes  que

desenvolveram  reações  hansênicas  ou  que  apresentaram  comprometimento  da  função

nervosa  receberam  tratamento  adequado  e  permaneceram  no  estudo.  RR,  ENH  e

manifestações clínicas associadas  foram registrados.  O diagnóstico clínico de ENH foi

baseada na aparência aguda de lesões nodulares eritematosas na pele, sensível ao toque ou

até mesmo dolorosa na ausência de estímulos externos, acompanhados de febre, com ou

sem dor no nervo periférico e disfunção do nervo. A RR foi definida pela inflamação

aguda das lesões cutâneas pré-existentes, com ou sem o aparecimento de novas lesões. Nos

casos  com edema grave,  descamação  ou lesões  ulceradas  poderiam estar  presentes.  A

sensibilidade  das  lesões  podia  ser  exacerbada  seguido  de  dor  intensa,  mesmo  para

pequenas lesões.Neurite foi definida pela dor espontânea do nervo ou por troncos nervosos

espessados associados com perda de sensibilidade, déficit motor ou autônomo súbito.

A fim de explorar a sorologia como uma ferramenta para prever reações, foram

incluídas as amostras de pacientes que tiveram quatro ou mais amostras de soro colhidas

no seguimento do estudo. Pacientes sem reação foram selecionados como controles. 

Para o estudo sorológico, um subgrupo de 475 dos 753 pacientes foi investigado.

Todos os pacientes que desenvolveram RR ou ENH, combinado ou não com neurite e os

pacientes controles sem reações foram incluídos com base na disponibilidade de amostras

de sangue colhidas no início do estudo antes de iniciar MDT. Todos os pacientes foram

acompanhados durante o primeiro ano após a inscrição no estudo, que incluiu o período de

MDT, e seguiu-se após o primeiro ano de tratamento. O perfil  sorológico no início do

estudo  foi  analisado  de  acordo  com  os  resultados  clínicos  reportados  durante  o

acompanhamento. 

4.2 Proteínas recombinantes do M. leprae

A  clonagem  e  a  purificação  de  proteínas  recombinantes  do  M.  leprae foram

realizadas como descrito anteriormente (DUTHIE et al., 2008). 
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Resumidamente, o fragmento de DNA codificador das proteínas selecionadas do

M. leprae foi amplificado 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 das proteínas recombinantes (proteínas

recombinantes solúveis) ou desnaturadas com ácido Ni-nitrilotriacétic (uréia - 8M), 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.  As  proteínas  recombinantes  utilizadas  neste  estudo  foram

produzidas pelo IDRI (Infectious Disease Research Institute - Seattle, WA, EUA).

Cinco associações de proteínas recombinantes do  M. leprae foram testadas para

reatividade celular em ensaio de sangue total em concentrações equimolares, sendo elas:

#1 (46f + LID-1), #2 (ML0276 + LID-1), #3 (ML2055+ML1632 +ML2044), #4 (ML0276

+46f) e #5 (ML2055 + LID-1).

As proteínas de fusão LID-1 e ND-O-LID foram avaliadas utilizando-se soros de

pacientes do U-MDT/CT-BR.

4.3 Determinação da reatividade celular por ensaio de sangue total 

O ensaio de sangue total foi realizado com sangue total heparinizado como descrito

anteriormente  (DUTHIE et  al.,  2008).  Dentro  de  2  horas  após  a  coleta,  o  sangue  foi

adicionado a uma placa de 24 ou 48 poços (450 µl/poço; Sigma, St. Louis, MO) e incubado

com antígenos/combinações antigênicas por 24 horas a 37 ºC e em estufa a 5% de CO2.

Para  cada  ensaio,  os  estímulos  foram  realizados  com  10  µg/ml  de  proteína

recombinante/combinações  antigênicas,  10  µg/ml  de  antígenos  de  M. leprae  sonicados
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(fornecido pelo Dr. John Spencer, Colorado State University, Fort Collins) ou 1 µg/ml de

PHA (Sigma). Como controle negativo foi usado PBS 1X. 

Após 24hs de cultura, 150 μl de plasma foram coletados e armazenados a - 20 ºC

até serem quantificados por ELISA para IFN-γ de acordo com as instruções do fabricante

(QuantiFERON ®-TB Gold / QFT-G, Cellestis Limited, Carnegie, Victoria, Austrália). O

Ensaio  Imunoenzimático  (ELISA)  anti-  IFN-γ  utilizado  tem limite  de  detecção  de  20

pg/ml. Utilizamos um ponto de corte arbitrário de 50 pg/ml para determinar as respostas

positivas. Para a análise dos resultados consideramos uma zona de indeterminação de ±

10% do ponto de corte (45-55 pg/ml).

4.4 ELISA para detecção de IgG frente às proteínas recombinantes do M. leprae

As rMLs (LID e ND-O-LID foram avaliadas por ELISA, utilizando amostras de

soro dos pacientes do coletadas no momento do diagnóstico (tempo = 0) recrutados pelo U-

MDT/CT-BR . 

Placas de poliestireno para ELISA (Corning - Costar, fundo “U”, 96 poços) foram

sensibilizadas com 1μg/ml da proteína recombinante do M. leprae em estudo  em tampão

bicarbonato, pH 9,6, e incubadas ‘overnight’ a temperatura de 4°C.  Após este período as

placas foram novamente incubadas com 200μL de solução de bloqueio (tampão fosfato de

sódio + 0,04 % tween 20 [PBST] e  1% de albumina bovina [BSA])  por  1 hora (h) a

temperatura ambiente (15-25ºC). Em seguida, as placas foram lavadas cinco vezes com

PBST (PBS+ 0,05% Tween 20)  e  duas  vezes  com PBS.  Seguindo  as  lavagens  foram

adicionadas  amostras  dos  soros  teste  (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-  peroxidade  (Southern  Biotech,  Birmingham,  AL;  1/5000

PBST+0,1% de BSA)  para LID-1  e  conjugado contendo anti-IgG humana-peroxidade e

conjugado  contendo  anti-IgM  humana-peroxidade  (Immuno  Chemicals,  St.  Louis,

Missouri, USA) para ND-O-LID. Após incubação por 1 h e posterior lavagem das placas, a

reação foi desenvolvida pela adição de 100μL de cromógeno Tetrametilbenzidina (TMB -

KPL-  EUA)  contendo  o  substrato  peróxido  de  hidrogênio.  As  placas  foram  então

incubadas por 15 minutos a temperatura ambiente e a reação foi finalizada com a adição de

50μL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 1 N. A densidade óptica (DO) foi detectada em leitora

de ELISA (Thermo Labsystems Multskan, USA) usando filtro de 450 nm. 
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Para LID-1, com base nos dados anteriores, o limiar de reatividade (cut-off) foi

calculado  como  sendo  o  duas  vezes  o  desvio  padrão  da  média  da  DO  (ELISA)  de

indivíduos saudáveis de área endêmica (Goiás). Desta forma, testes com DO superiores a

0.300  foram  considerados  positivos  e  abaixo  de  0.300  foram  considerados  negativos

(DUTHIE et al., 2007). Para ND-O-LID o limiar de reatividade considerado foi OD> 0.923

(DUTHIE et  al.,  2014.).  Os resultados  dos  testes  sorológicos  foram expressos  como a

média das duplicatas. Resultados "outliers" e extremos foram definidos a partir da análise

realizada por Steam e Leaf.

4.5 ELISA para detecção de IgM frente ao PGL-I

Nas duas abordagens deste estudo foi realizado ELISA para detecção de anticorpos

IgM contra o PGL-I do M. leprae  usando como análogo sintético do PGL-I o trissacarídeo

NT-P-BSA (BRETT et al., 1986). 

O antígeno foi diluído com base na sua concentração de açúcar (0,01 µg/ml) em

tampão  volátil  de  acetato  de  amônia  carbonado  (pH 8.2).  As  placas  (Nunc Maxisorp,

Roskild, Dinamarca) foram sensibilizadas e deixadas para secar em temperatura ambiente.

O BSA foi usado como controle na sensibilização das placas. Os sítios não sensibilizados

pelo antígeno nas placas foram bloqueados por 1h de incubação com solução de PBS 1%

BSA. Após quatro lavagens com PBS 0,1% Tween-20 (PBST), adicionou-se soro diluído

1:300 em PBST contendo 10%  soro normal de cabra. As placas foram incubadas a 37oC

por 60 minutos, seguido por outro passo de lavagem. Conjugado anti-IgM humana ligada a

peroxidase  (Southern  Biotech,  Birmingham,  AL)  foi  adicionado  diluído  a  1:2000  em

PBST-10% NGS. Após incubação a 37oC por 60 minutos, o procedimento de lavagem foi

repetido.  A reação foi desenvolvida pela adição do substrato e cromógeno (TMB - KPL-

EUA) em cada poço. Visando controlar a variação intra teste, um soro de referência foi

incluído em quadruplicata em cada placa. A reação foi interrompida adicionando-se H2SO4

2.5 N quando a densidade óptica (DO) do soro de referência atingia um valor de 0.6 a 450

nm. Todas as amostras de soro foram testadas em duplicata e os resultados de ELISA

foram expressos como a média de absorbância das duplicatas. O valor final de DO foi

calculado subtraindo do valor de DO de cada soro frente ao PGL-I a média dos valores de

DO obtidos para cada amostra nos poços sensibilizados com BSA, considerados ligações

inespecíficas (BÜHRER-SÉKULA et al.,1998).
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4.6 Análise Estatística

Os programas  GraphPad Prism (versão 5) e MS Excel (2007) foram utilizados para

os cálculos de média, mediana de IFN-γ e elaboração dos gráficos tipo dot-plot.

O teste de variância não-paramétrica de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar

as medianas de IFN-γ e OD entre os grupos. O teste de Mann-Whitney foi aplicado para

comparação das medianas entre dois grupos. A análise descritiva das variáveis  clínicas,

epidemiológicas e laboratoriais e gráficos tipo box plots e steam leaf foram realizados com

SPSS versão 21. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando

os valores de p foram menores que 0.05 (p<0.05).
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Abstract The development of immunodiagnostic tests for
paucibacillary leprosy (PB) is based on Mycobacterium leprae
specific-cell mediated immunity (CMI)/IFN-γ production. Re-
cently, novelM. leprae protein antigens that stimulate CMI have
been described. This study evaluated differentM. leprae antigen
combinations in whole blood assay (WBA). Five study groups
were tested (20 per group): newly diagnosed, untreated PB
patients and multibacillary leprosy patients (MB); household
contacts of MB patients (HHC); healthy endemic controls
(EC); pulmonary tuberculosis patients (TB). WBA (heparinized,
24 h 37 °C 5 % CO2) were stimulated with: 10 μg/ml of each
individual M. leprae recombinant protein (rML) and five com-
binations of rML (46f+LID-1, ML0276+LID-1, ML2055+
ML1632+ML2044, ML0276+46f, ML2055+LID-1)—
M. leprae cell sonicate (MLCS, 10 μg/ml), PHA (1 μg/ml),
and PBS alone. Human IFN-γ ELISA (QuantiFERON®-TB
Gold/QFT-G, Cellestis) was performed using stimulated plasma
(arbitrary cut-off=50 pg/ml). Three out of five antigen combina-
tions (46f+LID-1, ML0276+LID-1, ML2055+ML1632+
ML2044) were able to increase the levels of IFN-γ production
in WBA in a larger number of responders among both PB
leprosy and contacts. However, the magnitude of IFN-γ re-
sponses was higher among contacts. The antigen combination
(46f+ML0276) stimulated IFN-γ only in symptomatic PB lep-
rosy patients and not in asymptomatic contacts. Few controls
(EC, TB) responded to combinations (0–15 %), indicating the

specificity of the response in an endemic area with high BCG
coverage. The synergistic effect of new combinations of
M. leprae proteins upon IFN-γ production in WBA indicates
their potential use for the development of an interferon gamma
release assay/IGRA for the diagnosis of PB leprosy.

Abbreviations
BB Borderline borderline
BI Bacilloscopic index
BL Borderline lepromatous
BSA Bovine serum albumin
BT Borderline tuberculoid
CMI Cell-mediated immunity
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay
HHC Healthy household contact
IFN-γ Interferon gamma
IGRA IFN-γ release assays
LL Lepromatous
MB Multibacillary
MDT Multi-drug therapy
M. leprae Mycobacterium leprae
M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis
PB Paucibacillary
PBS Phosphate buffered solution
PGL-I Phenolic glycolipid-I
rML M. leprae recombinant proteins
TB Tuberculosis
TT Tuberculoid leprosy
WBA Whole blood assay

Introduction

Leprosy is a chronic infectious disease that can result in
significant impairment of nerve function and permanent
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deformities [1]. While most countries have signaled attain-
ment of the elimination goal for leprosy of less than 1 case per
10,000 people, some countries of emerging economies, such
as Brazil, have not made such a claim and 33,955 new cases
were registered in Brazil in 2011 [2]. These cases comprise
both adults and importantly, children, indicating that transmis-
sion of Mycobacterium leprae, its etiological agent, is still
occurring. The data indicate that new strategies are required to
maintain the recent advances made toward sustained leprosy
control.

Leprosy is a spectral disease with wide variation in clinical
manifestations, bacterial burden, and immune responses in
which host immunity strongly influences the clinical presen-
tation [3]. Polar lepromatous (LL) disease is characterized by
weak or absent M. leprae-specific cell-mediated immunity
(CMI) and high antibody titers such that bacilli replication
and dissemination lead to high bacterial indices (BI). On the
other extreme of the spectrum, tuberculoid (TT) patients pres-
ent strongM. leprae-specific CMI characterized by interferon
gamma (IFN-γ) secretion and low or absent antibody produc-
tion, such that patient present with low BI [1]. Between the TT
and LL polar extremes lie the immunologically unstable forms
known as borderline tuberculoid/BT, borderline lepromatous/
BL, and borderline/BB, which can combine features of both
poles. The operational classification of leprosy is based on the
number of skin lesions and defines paucibacillary disease (PB)
by presentation of up to five skin lesions (usually include TT
and BT forms) and multibacillary patients (MB) by the pre-
sentation of more than five skin lesions (usually comprising
LL, BL, and BB forms) [4].

Early diagnosis and treatment are regarded as key elements
by the leprosy control programs. Anecdotal evidence indicates
that potentially 95% ofM. leprae-infected individuals clear or
control infection with few or no overt symptoms. For the
predicted 5 % of infected individuals who advance to disease,
early detection and interruption of infection can prevent se-
quelae associated with leprosy and break the chain of trans-
mission of the bacillus. Currently, the diagnosis of leprosy is
based on the recognition of clinical manifestations of the
disease [1, 5].

There is no specific and sensitive test available that can
detect asymptomatic M. leprae infection or predict the pro-
gression of infection to clinical manifestation. Tests based on
the detection of IgM antibodies to phenolic glycolipid-I (PGL-
I) and M. leprae-specific cell surface antigen have been eval-
uated and developed for the field diagnosis of MB leprosy.
However, although these tests can detect antibodies in most
MB leprosy patients, they have limited value in identifying
patients with paucibacillary leprosy (PB) [6].

Given the potent antigen-specific T cell responses detected
in PB patients, whole blood cell assays (WBA) stimulated
with M. leprae-recombinant proteins (rML), or peripheral
blood mononuclear cell (PBMC) cultures stimulated with

peptides have been used in the early stage development of
laboratory tests suitable for the diagnosis of PB leprosy [7–9].
The precedent for this comes from tuberculosis, in which
whole blood interferon-gamma (IFN-γ) release assays
(IGRAs) have been commercialized and are now widely used
for the diagnosis of latent infection [10–13].

Our group has previously described novel antigens that
stimulate Tcell responses upon whole blood cell cultures from
subsets of paucibacillary leprosy patients and household con-
tacts of MB patients [7, 9]. To find M. leprae protein antigen
compositions suitable for the development of WBA for PB
leprosy, we evaluated the use of different M. leprae antigen
combinations, aiming to maximize both the proportion of PB
patients detected and the quantity of IFN-γ that can be
measured.

Materials and methods

Study participants

This study included 100 participants from both genders,
>18 years recruited between July 2010 and November 2012
in Goiânia city, Goiás State, Central-West Brazil, an endemic
region for leprosy (3.15 leprosy cases/10,000 population in
2011) (Table 1). Five study groups were tested:

1. MB leprosy patients, newly diagnosed untreated, with no
symptoms of leprosy reaction (n=20)

2. B leprosy patients, newly diagnosed untreated, without
symptoms of leprosy reaction (n=20)

3. Household contacts of MB leprosy patients (HHC) (n=
20)

4. Healthy endemic controls (EC) defined as individuals
without previous leprosy or tuberculosis and having no
known contact with leprosy patients, recruited from the
same endemic setting (n=20)

5. Pulmonary tuberculosis patients (TB) with positive
bacilloscopy, seronegative for HIV, and under specific
treatment for at least 3 months (n=20)

Newly diagnosed leprosy patients were recruited at the main
public health outpatient clinic (Centro de Referência em
Diagnóstico e Terapêutica, Goiânia, Goiás, Brazil). All lepro-
sy patients were provided with dermato-neurological evalua-
tion by a dermatologist with expertise in leprosy diagnosis
(ALOMS). Patients were assigned to leprosy groups based
upon Ridley–Jopling criteria, taking into account clinical,
histopathological, and bacilloscopic findings [3]. All patients
assigned to the TT/BT leprosy group had negative BI, where-
as LL/BL cases were BI positive. Tuberculosis patients and
healthy endemic controls were included as control groups.
HHC were defined as adults living in the same house as an
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MB index case for at least 6 months prior to study enrollment.
Most study participants (96 %) had a BCG scar from neonatal
BCG vaccination. Participants were included after providing
written informed consent. This study was approved by the
local and national review boards (“Comitê de Ética em
Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goias” and “National Ethics
Commission/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/
CONEP/Brazil” protocols #4862 and #12962).

M. leprae recombinant proteins and antigen combinations

Cloning and purification of M. leprae recombinant proteins
were performed as previously described [7, 14]. Endotoxin
levels for each protein were <100 endotoxin units/mg protein,
as measured by limulus amebocyte lysate QCL-1000 assay
(Lonza, Basel, Switzerland).

Several M. leprae recombinant protein antigens, either
alone or in combination, were examined in this study. Five
rML associations were tested for CMI reactivity: 46f+LID-1,
ML0276+LID-1, ML2055+ML1632+ML2044, ML0276+
46f, and ML2055+LID-1. The immune responses to some
of the individual rML selected to compose antigen combina-
tions have been previously described (ML0276, ML1632,
ML2044, ML2055, and 46f) and most proteins included in
the combinations were considered to be immunogenic and
capable of eliciting a specific immune response [7, 9]. The
fusion protein of M. leprae, LID-1, comprising ML0405 and
ML2331 proteins, was identified as one of the best protein
antigens for serological detection of MB leprosy [15, 16].

CMI determination by whole blood assay

Whole blood assay (WBA) was performed as previously
described [7]. In brief, within 2 h of collection, venous undi-
luted heparinized whole blood was plated into 24-well plates
(450μl/well; Sigma, St. Louis, MO, USA) and incubated with
different stimulants for 24 h at 37 °C with 5 % CO2. Each
assay included stimulation with 10 μg/ml of each individual
rML, with 10 μg/ml of different M. leprae protein

associations, with PBS alone, with 10 μg/ml ofM. leprae cell
sonicate (MLCS; provided by Dr John Spencer, Colorado
State University, Fort Collins, CO, USA, under NIH contract
N01 AI-25469), and with 1 μg/ml PHA (Sigma). After 24-h
stimulation, approximately 150 μl plasma was collected and
stored at −20 °C until assayed by ELISA for IFN-γ according
to the manufacturer’s instructions (QuantiFERON®-TB
Gold/QFT-G; Cellestis, Carnegie, VIC, Australia).

In brief, the QuantiFERON ELISA provides microplate
strips coated with murine anti-human IFN-γ monoclonal an-
tibody. First, murine anti-human IFN-γ HRP conjugate was
added, followed by plasma/supernatant. To generate the stan-
dard curve, human IFN-γ standard (recombinant human
IFN-γ with 8 IU/ml when reconstituted, used in seven-point
dilutions of 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 IU/ml) was tested in
duplicates. The conjugate/plasma samples or conjugate/
standards were mixed, incubated for 120 min and plates were
washed. Enzyme substrate solution (H2O2, 3,3′,5,5′
tetramethylbenzidine) was incubated (30 min) followed by
Enzyme Stopping Solution (0.5 M H2SO4). The optical den-
sity (OD) of each well was measured within 5 min using a
microplate reader (450-nm filter, 620-nm reference filter) and
OD values were used to estimate the concentration of IFN-γ
in each sample using the standard curve.

For presentation purposes, we performed a conversion IU/
ml to pg/ml based on the manufacturer’s instructions, indicat-
ing that 1 IU/ ml of IFN-γ is equivalent to 40 pg/ml. The anti-
IFN-γ ELISA kit used, therefore, has a detection limit of 5 pg/
ml and an arbitrary cut-off point of 50 pg/ml was used to
determine positive responses. For data analysis results within
±10 % of the cut-off point (45–55 pg/ml) were considered to
be in the gray zone/indeterminate.

Anti PGL-I serology

Serum IgM antibodies to M. leprae PGL-I were detected by
ELISA. PolySorp 96-well plates (Nunc, Roskilde, Denmark)
were coated with 0.01 mg/ml of the natural trisaccharide-
phenyl synthetic analog of PGL-I conjugated to bovine serum
albumin (BSA; NT-P-BSA; kindly provided by Dr Fujiwara,

Table 1 Main characteristics of the study groups

Group (20 per group,
total n=100)

Mean age,
years (range)

Sex ratio
(female/male)

BI, mean (range) PGL-I serology % positive;
(mean, range)

PB (6 TT/14 BT) 52 (30–70) 11/9 0 (0) 10; (0.06; 0–0.4)

MB (10 BL/10 LL) 47 (22–63) 08/12 3.0 (0.25–4.25) 90; (0.64; 0.02–1.77)

HHC 36 (19–68) 10/10 NA 0; (0; 0–0.2)

EC 37 (23–52) 15/05 NA 0; (0.06; 0–0.22)

TB 46 (33–67) 07/13 NA 0; (0; 0–0.04)

PB paucibacillary leprosy patients, TT tuberculoid leprosy, BT borderline tuberculoid,MBmultibacillary leprosy patients, BL borderline lepromatous, LL
lepromatous, BI bacilloscopic index, NA not applicable
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Nara University, Japan) and blocked with 1 % BSA/PBS.
Serum samples diluted 1/300 in 1 % BSA were tested in
duplicate with either NT-P-BSA- or BSA-coated wells. After
incubation and washings, HRP-conjugated anti-human IgM
(Immuno Chemicals, St. Louis, MI, USA) was added follow-
ed by incubation and washings. Peroxidase color substrate
(KPL, Gaithersburg, MD, USA) was added and the reaction
was quenched by the addition of 2.5 N H2SO4. The OD was
determined at 450 nm using a Multiskan Ex microplate reader
(Thermo Scientific, San Jose, CA, USA).

Statistical analysis

Exploratory data analysis, including dot plot and medians
were used to analyze the IFN-γ levels among different study
groups. Statistical significance was assessed using the
Kruskal–Wallis one-way analysis of variance for comparison
of multiple groups and the Mann–Whitney test for compari-
sons between two groups. Results were considered to be
statistically significant when p values <0.05 were obtained.
The ex vivo IFN-γ levels observed upon incubation with PBS
control were not subtracted from the values shown.

Results

Previous studies with WBA for leprosy have indicated that
significant proportions of both PB leprosy patients and house-
hold contacts of MB patients produce IFN-γ upon stimulation
with M. leprae protein antigens. It is suggested, but not yet
proven, that combinations of complementary antigens might
enhance the proportion of individuals detected. In this study
five different antigen combinations containing immunogenic
and specificM. leprae proteins were used to stimulate WBA,
and the results were compared with the response stimulated by
each individual protein (Figs. 1, 4, Table 2).

WBA using the antigen combination 46f+LID-1

The fusion proteins 46f and LID-1 stimulated IFN-γ produc-
tion in 60 % (12 out of 20) and 65 % (14 out of 20) of PB
patients respectively. Stimulation with a combination contain-
ing 46f+LID-1 induced the secretion of IFN-γ in 90 % of PB
leprosy patients (18 out of 20; p<0.05; Figs. 2, 4a). In addition
to complementing the number of patients detected, the levels
of IFN-γ induced by the antigen combination (median=
149.8 pg/ml) were greater than those stimulated by the indi-
vidual proteins (LID-1=76.1 pg/ml, 46f=69.9 pg/ml;
p<0.05).

Among HHC, stimulation of WBA with the individual
fusion proteins 46f and LID-1 induced IFN-γ production in
20% (4 out of 20; median value=41.5 pg/ml) and 25% (5 out
of 20; median value=50.0 pg/ml) respectively. In 30 % (6 out

of 20) results were indeterminate (IFN-γ values between 45
and 55 pg/ml) following stimulation with LID-1 and 25 % (5
out of 20) after stimulation with 46f (Figs. 2, 4s). The 46f+
LID-1 antigen combination induced the secretion of IFN-γ in
70 % of HHC (14 out of 20; median=94 pg/ml) of contacts
(p<0.05).

Among tuberculosis patients recruited as controls for my-
cobacterial infection, no IFN-γ was produced upon stimula-
tion with 46f or LID-1 alone, while stimulation with the 46f+
LID-1 combination induced IFN-γ production (65.0 pg/ml) in
only 1 out of 20 patients (5 %). Similarly, IFN-γ production
was not observed in WBA from MB leprosy patients stimu-
lated with either 46f or LID-1 individually, or the combination
of these antigens. While two healthy endemic controls (10 %)
produced low levels of IFN-γ upon stimulation with either 46f
(63.0 and 64.6 pg/ml) or LID-1 (58.0 and 66.7 pg/ml) none
was stimulated with 46f+LID-1 (Fig. 4a).

WBA using the antigen combination ML0276+LID-1

The antigen combination containing ML0276+LID-1 stimu-
lated not only higher levels of IFN-γ production, but also a
greater number of PB leprosy patients compared with the
individual proteins (p<0.05). IFN-γ was produced by 80 %
of PB leprosy patients (16 out of 20) stimulated with ML0276
(median=76.4 pg/ml) and 65 % (13 out of 20) responded to
LID-1 (median=76.1 pg/ml; Figs. 3, 4b). In contrast, the
ML0276+LID-1 combination stimulated 95 % of PB leprosy
patients (19 out of 20; median=107.7 pg/ml; p<0.05).

InWBA fromHHC 25% (5 out of 20) responded to LID-1
(median IFN-γ=50.0 pg/ml) and 45 % (9/20) responded to
ML0276 (median=53.2 pg/ml). Levels of IFN-γ after LID-1
or ML0276 stimulation were within the gray zone in 30 % (6
out of 20) and 10 % (2 out of 20) respectively. When the
ML0276+LID-1 antigen combination was used, higher
IFN-γ production was detected among a greater number of
contacts: 85 % (17 out of 20) and in a greater quantity
(median=142.5 pg/ml; p<0.05; Fig. 3).

Among MB leprosy patients, no IFN-γ production was
detected after stimulation with either the individual rMLs or
following stimulation with ML0276+LID-1. Individual pro-
teins stimulated whole blood cultures from neither tuberculo-
sis patients nor healthy endemic controls, while theML0276+
LID-1 combination stimulated IFN-γ from only 2 TB patients
(10 %) and 3 healthy endemic controls (15 %; 57.5 and
60.6 pg/ml in TB and 60.0, 61.7, and 64.2 pg/ml in EC).

WBAwith the antigen combination ML1632+ML2044+
ML2055

For PB patients, 50 % (10 out of 20) responded to ML1632
(median=57.3 pg/ml), 10 % (2 out of 20) responded to
ML2044 (median=39.5 pg/ml) and 80 % (16 out of 20)
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responded to ML2055 (median=71.7 pg/ml; Fig. 4c). The
antigen combination containing ML1632+ML2044+
ML2055 proteins induced IFN-γ production in 95 % (19
out of 20) of PB leprosy patients at a median value of
111.0 pg/ml.

Among HHC, ML1632 induced secretion of IFN-γ in
15 % (3 out of 20; median=41.7 pg/ml), ML2044 in
5 % (1 out of 20; median=6.6 pg/ml), and ML2055 in
30 % (6 out of 20; median=53.1). The ML1632+

ML2044+ML2055 antigen combination induced secretion
of IFN-γ in 55 % HHC (11 out of 20; median=60.2 pg/ml),
although unlike PB, the levels induced after stimulation with
this antigen combination compared with ML2055 were not
significantly elevated (p=0.18).

Neither MB patients nor TB nor EC produced IFN-γ
following stimulation with individual ML1632, ML2044 or
ML2055 proteins. Only 1 of each of the EC and MB patients
(5 %) produced IFN-γ after stimulation with the combination
of these antigens (61.1 pg/ml in EC and 65.6 pg/ml MB).

WBAwith the antigen combination ML0276+46f

Production of IFN-γ after ML0276 stimulation was detected
in 80% of PB leprosy patients (16 out of 20; median=76.4 pg/
ml), while 60% of PB patients responded to 46f (12 out of 20;
median=69.9 pg/ml). The antigen combination containing
ML0276+46f induced secretion of IFN-γ in 95 % of PB
leprosy patients (19 out of 20; median=100.9 pg/ml) and the
levels of IFN-γ were higher than those observed after stimu-
lation with individual rMLs (p<0.05; Fig. 4d).

In the WBA of HHC stimulated with 46f, IFN-γ was
detected in 20 % (4 out of 20) and ML0276 induced produc-
tion of IFN-γ in 45% (9 out of 20). Indeterminate results were
found in 10 % (2 out of 20) after stimulation with ML0276
and 25 % (5 out of 20) after stimulation with 46f, and only 1
out 20 HHC patients (5 %) produced IFN-γ after stimulation
with ML0276+46f (median=13.5 pg/ml; Fig. 4d).

No IFN-γ production to individual 46f or ML0276 was
observed among MB leprosy patients, EC or TB patients, but
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Fig. 1 Interferon-gamma
(IFN-γ) production in whole
blood assay (WBA) upon stimu-
lation with controls in phosphate
buffered solution (PBS), phyto-
hemagglutinin (PHA), and
M. leprae sonicate (MLCS).
Heparinized whole blood 24-h
cultures were performed, individ-
ual IFN-γ results (pg/ml) were
plotted and the median IFN-γ
value is represented by the hori-
zontal line. The solid horizontal
line represents the cut-off (50 pg/
ml)

Table 2 Proportion of individuals per group responding to M. leprae
antigens in whole blood assay (WBA)

PB HHC MB TB EC

LID-1 65 25 0 5 0

46f 60 20 0 10 0

ML0276 80 45 0 0 5

ML2055 80 30 0 0 0

ML1632 50 15 0 0 0

ML2044 10 5 5 0 0

46f+LID-1 90 70 0 10 5

ML0276+LID-1 95 85 0 10 15

ML1632+ML2044+ML2055 95 80 5 0 0

ML0276+46f 95 5 0 5 5

ML2055+LID-1 55 45 5 0 5

Percentage of participants producing >50 pg/ml IFN-γ are shown

PB paucibacillary leprosy patients, MB multibacillary leprosy patients,
HHC household contacts of MB leprosy patients, TB tuberculosis pa-
tients, EC healthy endemic controls
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after stimulation withML0276+46f only 1 out of 20 EC (5%)
and 1 out of 20 TB patients produced IFN-γ.

WBAwith the antigen combination ML2055+LID-1

For PB leprosy IFN-γ production to ML2055 individual
protein affected 16 out of 20 patients, median=71.7 pg/ml;
to LID-1 it affected 13 out of 20 patients, median=76.1 pg/ml
(Fig. 4e). The antigen combination ML2055+LID-1 induced
secretion of IFN-γ above the cut-off in 55 % of PB patients
(11 out of 20; median=78.9 pg/ml), although there was no
difference in levels stimulated by this combination over the
individual proteins (p>0.05). Gray zone IFN-γ results after
stimulation with ML2055+LID-1 among PB was observed in
25 % (5 out of 20).

Similar results were observed among HHC: 25 %
responded to LID-1 (5 out of 20; median=50.0 pg/ml) and
30 % responded to ML2055 (6 out of 20; median=53.1 pg/
ml), with indeterminate production in 30 % (6 out of 20).
Following stimulation with ML2055+LID-1, 50 % (10 out of
20) HHC produced IFN-γ (median=39.3 pg/ml; p>0.05).

Whole blood assay fromMB leprosy patients, TB patients,
and EC patients stimulated with individual recombinant pro-
teins ML2055 and LID-1 did not demonstrate IFN-γ produc-
tion. Stimulation of WBA with ML2055+LID-1 induced
IFN-γ production in only 1 out of 20 MB patients (5 %;
63.0 pg/ml) while 4 out of 20 EC produced IFN-γ (20 %;
63.4 and 56.5 pg/ml; Figs. 4, 5).

Discussion

This study, using whole blood assay, describes new combina-
tions of M. leprae proteins that had a synergistic effect upon
IFN-γ production, indicating that they can be potentially
useful for the development of an interferon gamma release
assay/IGRA for the diagnosis of PB leprosy. Leprosy diagno-
sis is based on clinical manifestations and the development of
immunodiagnostic tests for PB patients needs to take into
account the development of Th1-type immunity they undergo,
which is characterized by IFN-γ production. Until recently,
the availability of new M. leprae antigens for screening and
test development was limited because M. leprae has never
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been cultivated in axenic cultures; therefore, crude antigens
have never been produced on a large scale for widespread
deployment and test development. A better understanding of
the M. leprae proteome was possible after its whole genome
was sequenced more than a decade ago [17]. This achieve-
ment has enabled several groups, including ours, to identify
potential antigen candidates such as protein or peptides suit-
able for leprosy immunodiagnosis [7, 18–21].

Attempts to develop IGRA for leprosy are based on previ-
ous experience of tuberculosis. Until recently, the only tool for
the detection of latent tuberculosis infection was the tuberculin
skin test (TST, intradermal injection of purified protein deriv-
ative of Mycobacterium bovis, PPD) [22]. The observed de-
layed type hypersensitivity TST response is based on the
recruitment of memory T cells to a mixture of antigens, which
can be unspecific and directed at M. bovis BCG or at
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Fig. 5 Heat map of IFN-γ pro-
duction in response to synergistic
M. leprae antigen combinations
(46f+LID-1, ML0276+LID-1,
and ML1632+ML2044+
ML2055) and individual recom-
binant proteins (46f, LID-1,
ML0276, ML1632, ML2044,
ML2055) in PB leprosy patients
(n=20). White squares indicate
the IFN-γ response 0–50 pg/ml;
grey squares indicate the IFN-γ
response <100 pg/ml; black
squares indicate the IFN-γ re-
sponse >100 pg/ml
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environmental mycobacteria [23]. More recently, two new
in vitro commercial IGRAs (QuantiFERON-TB Gold In-
Tube assay, Cellestis Limited, Carnegie, VIC, Australia, and
TBSPOT/Assay TB, Oxford Immunotec, Abingdon, UK)
have been introduced as alternatives to replace TST in the
identification of latent TB. These tests are based on IFN-γ
production by sensitized T cells after stimulation with
M. tuberculosis proteins and despite the wide variation in
performance, an increasing body of evidence supports their
use for the diagnosis of latent tuberculosis infection in various
clinical situations [12, 24–26]. The diagnostic value of IGRAs
has also been evaluated in other infectious diseases, such as
toxoplasmosis, cytomegalovirus infection, and leishmaniasis
[27, 28]. In this regard, an IGRA for leishmaniasis could
represent a rapid and convenient alternative test to measure
specific IFN-γ production among individuals living in areas
where leishmaniasis is endemic and could also be a useful tool
for screening potential vaccine antigens in humans [29, 30].

Several reports indicate that these IGRAs have greater
specificity and similar sensitivity with potential advantages
over the TST [31]. In leprosy, the Mitsuda skin test to assess
CMI consists in measuring a granulomatous reaction 21–
30 days after the intradermal injection of heat-killedM. leprae.
The response to the Mitsuda test correlates with the immuno-
logical status of patients: most lepromatous/MB patients are
negative for Mitsuda, while PB patients with specific CMI are
usually positive. Another limitation of the Mitsuda test is that
it can be positive in the majority of individuals, even in areas
not endemic for M. leprae [32, 33]. Therefore, the classical
leprosy Mitsuda skin test has prognostic value and is not
recommended for diagnosis, reinforcing the need for new
diagnostic tests for PB disease. In this context, IGRAs may
also represent an alternative tool for the identification of PB
leprosy.

The immunological response to antigen combinations or
pools cannot be predicted and can result in synergism and
higher response, competition and lower response, or un-
changed response compared with stimulus with individual
proteins. The use of mixed pools of peptides from different
M. tuberculosis proteins has been successfully used for the
development of QuantiFERON-TB Gold In-Tube. In our
study, 3 out of 5 antigen combinations used to stimulate
WBA (46f+LID-1, ML0276+LID-1, and ML1632+
ML2044+ML2055) were able to increase the levels of
IFN-γ production among a larger number of responders
in the PB group and among contacts. It is possible that
the combination of antigens has increased the availability
of epitopes for recognition by effector and memory
T cells, resulting in higher levels of IFN-γ in the WBA
of PB leprosy patients and contacts. Our data indicate that
some antigen combinations of M. leprae recombinant
proteins can potentiate IFN-γ production in PB leprosy
patients [25, 34].

Household contacts who have had prolonged exposure to
M. leprae of untreated MB index cases can present variable
immune response. HHC may represent initial cases of the
disease, even before the onset of the signs and symptoms of
leprosy; therefore, they are considered a priority monitoring
group [35]. Previous studies have shown that M. leprae-spe-
cific IFN-γ production of both PB leprosy patients and
asymptomatic HHC is similar [7, 36, 37]. However, besides
developingM. leprae-specific CMI in a similar manner to PB
leprosy, some contacts can produce antibodies to PGL-I anti-
gen [38]. HHC are known to be at a higher risk of developing
leprosy, especially those with anti PGL-I positive serology
[39]. In the current study, all contacts of MB leprosy patients
were negative for anti-PGL-I and most had a positive WBA
IFN-γ response. SinceM. leprae-specific CMI can be elicited
by apparently healthy contacts, IFN-γ seems to be a good
marker for exposure, not infection; therefore, IGRA alone
cannot be considered a diagnostic tool for PB leprosy. Long
follow-up cohort studies of household contacts, including the
those that have positive anti PGL-I serology and those that
have strong CMI to M. leprae antigens may clarify the prog-
nostic value/meaning of the humoral and cellular M. leprae-
specific response among them.

New biomarkers are needed for the prognosis of individ-
uals exposed to M. leprae to help discriminate exposure in
healthy contacts from early infection [40]. A previous study
by our group tested a panel of 14 cytokines (eotaxin, IFN-γ
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-15, IL-17A, IL-23,
IL-31, IP-10, and TNFα) and did not identify any biomarkers
that could differentiate the immune response of PB leprosy
patients from contacts exposed to M. leprae [41]. Moreover,
we have shown that some antigens ofM. leprae promoted the
secretion of IL-4 in MB patients and in some HHC, indicating
that IL-4 production among HHC could represent a prognostic
marker of disease progression or a marker of predisposition to
leprosy. IL-4 has been detectedmainly in the lesions of LL/BL
patients and is strongly stimulated by PGL-I [42]. Another
study analyzed a panel of 18 analytes (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IFN-γ, IP-
10, G-CSF, GM-CSF, MCP-1, MIG, MIP-1β, and TNFα) in
PB leprosy patients, HHC and EC from different endemic
sites (Brazil, Bangladesh and Ethiopia), and non-endemic
controls from South Korea. In this study, MCP-1, MIP-1β,
and IL-1βwere significantly increased in leprosy patients and
HHC compared with endemic controls, indicating that these
chemokines could contribute to the early diagnosis of
M. leprae infection [43]. Although other biomarkers of CMI
have been evaluated in leprosy, IFN-γ remains the best im-
munological marker of the protective CMI in PB leprosy [41].

Whether M. leprae-specific CMI in exposed, uninfected
contacts reflects protective immunity or a “latent infection” is
unclear. In tuberculosis, the commonly used definition of
latent disease is based on the presence of antigen-specific T
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cell response without clinical symptoms [44]. In this regard,
the possibility of using the positive results of IFN-γ-based
tests as prognostic markers of protection versus the chance of
developing MB disease deserves further study.

In the current study, although most M. leprae protein
combinations stimulated IFN-γ both in PB leprosy and in
contacts, the magnitude of the responses was different. The
antigen combinations 46f+LID-1 and ML0276+LID-1, a
stimulated IFN-γ production in fewer HHC compared with
PB patients (70 % HHC versus 90 % PB patients). However,
the levels of IFN-γ produced by asymptomatic contacts were
higher than those produced by PB leprosy patients. The bio-
logical meaning of these quantitative differences observed in
the IFN-γ responses of PB leprosy and HHC is not known.
Interestingly, the antigen combination 46f+ML0276 repre-
sented the only stimulus that was able to differentiate PB
leprosy from HHC. This antigen combination stimulated the
immune response only in symptomatic PB leprosy patients
and not in “healthy exposed” contacts. This antigen combina-
tion should be further explored for its potential to discriminate
among asymptomatic M. leprae-exposed individuals, healthy
individuals from those who will progress to clinical
manifestations.

Cross-reactivity is an important issue for any diagnostic
test, especially for countries where leprosy is endemic like
Brazil, where both the exposure level to M. leprae and the
coverage of neonatal M. bovis BCG vaccination are high [9,
40, 45]. Considering that individual proteins are predicted to
be unique/specific toM. leprae, as this is one of the criteria for
selecting proteins for diagnostics, cross-reactivity should not
be expected. However, this issue needs to be validated in field
studies. In fact, the low FNγ positivity seen among healthy
endemic controls and tuberculosis patients, compared with
leprosy patients, indicates the specificity of the response. It
also shows that previous BCG vaccination or the cross-
reaction withM. tuberculosis antigens or other environmental
mycobacteria does not lead to cross-reactivity in WBA using
M. leprae protein combinations in a leprosy-endemic setting
with high BCG vaccination coverage. Multicenter studies
including different populations of leprosy-endemic and -non-
endemic countries are needed to validate the diagnostic po-
tential of these new antigenic combinations that have been
demonstrated in our study. However, the new antigen combi-
nations identified here can be useful for the development of an
IGRA, which, together with clinical evaluation, can help the
early diagnosis of PB leprosy patients.
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Abstract

Introduction: Acute  inflammatory  complications known  as  Reversal  Reaction/RR  and

Erythema Nodosum Leprosum/ENL leprosy reactions can occur before, during or after specific

treatment  representing  the  main  cause  of  irreversible  nerve  damage,  and  consequent

deformities and incapacities.  There is no biological marker for the diagnosis or prognosis of

leprosy  reactions.  Objectives:  Investigate  in  patients  enrolled  at  U-MDT/CT-BR (Clinical

Trial for Uniform Multidrug Therapy Regimen for Leprosy Patients in Brazil) the serologic

responses  to  Mycobacterium  leprae  antigens at  baseline  and  correlate  seropositivity  with

clinical  manifestations  as  RR   and  ENL  developed  during  follow  up.  Methods:  The

description of the clinical features at baseline and during follow up  included 753 out of 859

patients recruited by the U-MDT/CT-BR (March 2007-February 2012). The clinical follow-up,

which is still taking place, consisted of a monthly medical visit in the first year and a yearly

medical visit for 6 years. For the study of the serological profile at baseline samples from a

subgroup of 475 out of 753 patients were tested by ELISA for the presence of IgM/anti-PGL-I,

IgG/anti-LID-1  e  IgM/IgG  anti-ND-O-LID.  Serologic  data  was  analyzed  based  on  the

development of RR and ENL taking into account multibacillary/MB and paucibacillary/PB

operational classification, Ridley Jopling classification, time of onset of reactions (at diagnosis,

during follow-up),  baciloscopic index/BI and  treatment  regimen..  Sera samples from non-

reactional PB and MB patients were used as control. Results: Overall 55.5% leprosy patients

developed  reactions.  For  MB  cases,  65.4%  developed  reactions  or  others  clinical

manifestations: 32.9% had RR, 10.5% had ENL. In the PB group 6.3% developed RR. Leprosy

reactions  were  more  frequent  (75.4%)  among  BI  positives  compared  to  BI  negatives

(p<0.000001). Leprosy reactions or development of other clinical manifestations were more

frequent  in  the  first  year  after  diagnosis  (27.2%).  Reactions  rates  were  similar  in  patients

regardless  of BCG scar  (p=0.25) and treatment  regimen (Regular-MDT or Uniform-MDT)

(p>0.05). In MB patients with ENL 78% was seropositive to PGL-I. Seropositivity rate to LID-

1 and NDO-LID was higher in MB leprosy patients with ENL during follow-up compared to

reaction free MB patients (p<0.05). In MB patients with RR seroposivity to PGL-I, LID-1 and

ND-O-LID was similar among reaction-free and RR MB patients, regardless of the onset time

of  reaction  (p>0.05).  Seropositivity  to  PGL-I  differed  in  PB  with  RR  during  follow-up

compared to reaction-free PB (p=0.011). Conclusion: According to our results ENL was more

frequent  in  young MB,  BI positive patients,   seroposite  to  LID-1, NDO-LID and PGL-I,

indicating  that  these  factors  should  be  taken  into  account  in  the  management  of  leprosy

patients for early diagnosis of reactions and prevention of nerve damage.
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Introduction

Leprosy is a complex chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae

that primarily affects the skin and peripheral nerves associated with a great potential to

cause  disability  and  deformities  [1].  Leprosy presents  spectral  manifestations  in  which

lepromatous (LL) disease is characterized by high bacterial index (BI), weak  M. leprae-

specific  cell-mediated  immunity  (CMI)  and  high  antibody  titers.  On  the  other  pole,

tuberculoid (TT) patients present with low BI,  strong  M. leprae specific CMI and low

antibody production  [1]. Immunologically unstable borderline tuberculoid/BT, borderline

lepromatous/BL and borderline/BB forms lie  in  the middle of the spectrum combining

features of both poles. During the chronic course of leprosy (before, during or after specific

treatment),  irreversible  nerve  damage  can  be  caused  by  acute  immune-inflammatory

episodes, known as leprosy type 1 reaction (T1R) or reversal reaction (RR) and type 2

reaction (T2R) represented mainly by erythema nodosum leprosum (ENL) [2, 3]. 

The use of multidrug therapy (MDT) proposed by the World Health Organization

(WHO) in the 80´s has been fundamental to the massive worldwide reduction of registered

leprosy cases, from approximately 12 million in 1985 to 232,857 cases in 2012 [4].

Currently  an  open-label, randomized clinical trial designed to compare the regular MDT

(R-MDT) proposed by WHO and an uniform MDT regimen (U-MDT) is under way in

Brazil  (Clinical Trial for Uniform Multidrug Therapy Regimen for Leprosy Patients in

Brazil, U-MDT/CT-BR) [5]. 

The  widely  evaluated  serology based on the detection of IgM antibodies against

phenolic glycolipid I (PGL-I),  a specific antigen from the cell wall of the  M. leprae  has

been shown to  correlate with patients’ BI and can be an additional tool to identify MB

leprosy  [6,  7].  After  the  completion  of  M.  leprae genome,  over  200  new  M.  leprae

recombinant proteins have been evaluated and the ML0405 and ML2331 proteins have

been recognized by IgG antibodies of MB leprosy patients with high BI (DUTHIE et al.,

2007). LID-1 (leprosy IDRI diagnostic-1) is a fusion protein of these antigens which was

demonstrated to  retain immunogenicity  being recognized by MB leprosy patients  from

different endemic sites  [8, 9]. The association of PGL-I and LID-1 has been previously

suggested  to  improve  the  sensitivity  of  serology  for  MB leprosy  [10].  Additionally,  a
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single  fusion  complex  (ND-O-LID)  resulting  from  the  conjugation  of  the  ND-O  (a

synthetic mimetic of PGL-I disaccharide) and the LID-1 protein has been demonstrated to

be immunogenic and was used for the development of a rapid test for MB leprosy [11, 12].

 The  potential  application  of  these  new  protein  antigens  for  the  diagnosis  or

prognosis of leprosy reactions remains to be shown. In this context, this study investigated

serologic responses to PGL-I, LID-1 and ND-O-LID antigens in serum samples collected

at  baseline  of  the  U-MDT/CT-BR. Serology  at  baseline  was  correlated  with  clinical

manifestations  observed  during  follow up  such  as  type  and  frequency  of  reactions  in

different Ridley Jopling forms, treatment regimens, operational classification groups and

according to baciloscopic index. 

Materials and methods: 

Study population

This  is  a  descriptive  study of  the  baseline  serologic  responses  and  the  clinical

manifestations of leprosy patients enrolled at the  U-MDT/CT-BR. Patients were recruited

from March  2007  to  February  2012  at  two  Brazilian  leprosy  reference  centres:  Dona

Libânia (Fortaleza, state of Ceará, northeast region) and Alfredo da Matta (Manaus, state

of Amazonas, north region) according to the previously described rationale and design of

the  study  [5].  For  this  clinical  trial,  patients  were  randomized  into  two  groups:

experimental (U-MDT) and the regular (R-MDT) which were treated as PB or MB based

on number of skin lesions defined by the operational WHO classification criterion. The

clinical trial comprises four arms, PB U-MDT, PB R-MDT, MB U-MDT and MB R-MDT

(Penna, 2012 #341). For research purposes, patients were also categorized according to a

modified Ridley-Jopling (R&J) classification system taking into account clinical features,

histopathological results of skin biopsies and the slit skin smear bacterial load; Mitsuda

tests and BI of the skin biopsy were not performed. 

 For the clinical descriptive study a total of 753 out of 859 patients recruited for U-

MDT/CT-BR were included. The reasons for exclusions of 12.3% (106 /859) patients from

the analysis were: incomplete treatment (n=9), diagnosis of other disease by histopathology

(n=3), patients´ request to leave the study (n=8), death (n=19), patients transferred to other

sites  (n=9),  patients  lost  to  follow-up  (n=12),  adverse  drug reaction (n=25),  other

concomitant  illness  (n=5),  leprosy  relapse  (n=1),  other  reasons  (n=15).   The  clinical
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information of patients was obtained at baseline and during follow-up which included a

monthly medical visit in the first year and a yearly medical visit for 6 years is still taking

place. As part of the protocol, all patients were oriented to immediately return to the clinic

in case any abnormality occurred and all patients were informed about signs and symptoms

of leprosy reactions and nerve function impairment.  Patients were grouped according to

development of reaction based on data collected during follow-up. The total person-time

observed was 780930 person-days, i.e. 2139.5 person-years, with a maximum of 6.66 years

of follow up.

Case definition for leprosy reactions and neuritis

 Leprosy  reactions  were  diagnosed  clinically  by  dermatologists  with  robust

experience in leprosy diagnosis and treatment.  Patients who developed leprosy reactions

or who presented impaired nerve function received appropriate treatment and remained in

the study. RR and ENL reactions and associated clinical manifestations were registered.

The clinical diagnostic of ENL was based in the acute appearance of erythematous nodular

skin  lesions,  tender  to  the  touch  or  even  painful  in  the  absence  of  external  stimuli,

accompanied by fever with or without peripheral nerve pain and nerve dysfunction. RR

reaction was defined by the acute inflammation of pre-existing cutaneous lesions with or

without the appearance of new lesions. In cases with severe oedema, peeling or ulcerating

lesions could be present. The sensitivity of the lesions could be exacerbated followed by

intense pain even for small injuries. Neuritis was defined by the spontaneous nerve pain or

by thickened nerve trunks associated with loss of sensation, motor or sudden autonomic

deficit. 

Serological study 

In order to explore serology as a tool to predict reactions, samples of patients that

had 4  or  more  serum samples  collected  during  follow-up were  included. Reaction-free

patients were selected as controls. 

For  the  serological  study  a  subgroup  of  475  out  of  the  753  patients  was

investigated. All patients that developed RR or ENL, combined or not with neuritis, and

those patients free of reactions were included based on the availability of a serum sample

collected at baseline before starting MDT. All patients were followed up during the first

year post enrollment, which included MDT period, and followed up after the first year of
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treatment. Serologic profile at baseline was analyzed according to the clinical outcomes

reported during follow up.  

Serologic reactivity to different  M. leprae antigens was assessed by ELISA using

serum samples collected at diagnosis (time = 0). The following antigens were tested:  (1)

natural  trisaccharide-phenyl-BSA  (NT-P-BSA)  a  semi-synthetic  analogue  of  PGL-I

(batch:Nara  XVI-61),  (2)  LID-1,  (batch:  Ago  2012)  and  (3),  ND-O–LID  (batch:  Ago

2012). 

Detection of antibodies to PGL-I 

 Serum IgM antibodies to PGL-I was performed essentially as described previously

[13]. PolySorp 96-well plates (Nunc, Roskilde, Denmark) were coated with 0.01 mg/mL of

the natural trisaccharide-phenyl synthetic analogue of PGL-I conjugated to BSA (NT-P-

BSA) and blocked with 1% BSA/PBS. Serum samples diluted 1/200 in PBST containing

10% NGS (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) were tested with either NT-P-BSA or BSA-

coated wells. After incubation and washing, HRP-conjugated anti-human IgM (Immuno

Chemicals, St. Louis, Missouri, USA) was added.  In order to control plate-to-plate and

day-to-day variation a positive reference serum was added in duplicate on each plate. After

incubation  and  washing,  peroxidase  colour  substrate  (TMB,  Sigma Aldrich,  St.  Louis,

USA, Homemade), was added and the reaction was quenched by the addition of 2.5 N

H2SO4, when the OD at 450 nm from reference serum reached an OD value of 0.6. The OD

was measured at 450 nm using a Bio-Rad microplate reader (Life Science, Hercules, CA,

USA). The final OD was calculated by subtracting the OD BSA-coated wells from OD

values of NT-P-BSA wells. The cut-off was defined as OD > 0.25 as previously described

(Buhrer-Sekula, 1998 #161). Outliers and extreme results were defined from the steam and

leaf analysis. 
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Detection of antibodies to recombinant proteins

Serum IgG antibodies against LID-1 and  the single fusion complex (ND-O–LID)

were detected by ELISA. Polysorp 96 well plates (Corning Costar, NY, USA) were coated

with 1µg/mL of protein. Blocking was performed at 4 ºC with phosphate-buffered saline

PBS-Tween-20 with 1% bovine serum albumin (BSA). Serum samples diluted 1/200 in

PBST containing 10% normal goat serum ([NGS] Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) were

added in duplicate and incubated for 2 hours at room temperature. Plates were washed and

incubated  for  1  hour  with  horseradish  peroxidase  (HRP)-conjugated  anti-human  IgG

(Southerm Biotech, Birmingham, AL) to LID-1 and anti-human IgG (Southerm Biotech,

Birmingham, AL) more anti-human IgM (Immuno Chemicals, St. Louis, Missouri, USA)

to  ND-O–LID. After washing, reactions were developed with peroxidase color substrate

(KPL, Gaithersburg, MD, USA) and quenched by the addition of 1 N H2SO4. The optical

density  was determined using  Bio-Rad microplate  reader  (Life  Science,  Hercules,  CA,

USA) at 450 nm. For LID-1, based on previous data, the cut-off was calculated to be 2x

standard  deviation  of  the  OD  of  sera  from  healthy  endemic  controls  (EC),  such  that

samples  with  OD > 0.3  were  considered  positive  (Duthie  et  al.  2007).  As  previously

described, the  ND-O–LID threshold for positive responses  for non-endemic areas was

considered OD > 0.923 (Duthie et al. 2014). The results of serologic tests are expressed as

the mean OD of duplicates. Outliers and extreme results were defined from the steam and

leaf analysis. 

Statistical analyses 

For data  analyses  of the present  study,  patients  classified according to  the R&J

system as TT and BT were merged as PB, whereas BB, BL and LL patients were grouped

as  MB.  RR  and  ENL  were  analyzed  individually  or  associated  with  neuritis.  Other

reactions  that  were  not  frequent  were  grouped  and  included:  necrotising  ENL,  mix

reaction,  polymorphic erythema, arthritis,  lymphadenopathy, orchitis, iritis,  iridocyclitis,

reactional hands and feet. 

Statistical significance was assessed using the Kruskal-Wallis one-way analysis of

variance  for  comparison  of  multiple  groups  and  by  the  Mann-Whitney U test  for

comparison between two groups. Results were considered statistically significant when p
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values  <0.05  were  obtained.  Descriptive  analyses  of  the  clinical,  epidemiological  and

laboratorial variables, box plots and stem and leaf were performed with SPSS version 21.

Ethical considerations  

The  UMDT-CTBR was  performed  under  international  (Helsinki)  and  Brazilian

research regulations regarding human beings and was approved by three regional research

ethical  committees  from  all  the  states  involved  in  the  study  as  well  as  the

National Committee  for  Ethics  in  Research (CONEP)  of  the  National  Health  Council

(CNS)/ Ministry of Health (MS), on February 17, 2006, protocol number 001/06. Written

informed consent was obtained from all the patients prior to inclusion in the study. For

patients under 18 years old, written parental consent was required. Data confidentiality was

strictly guaranteed and all patients knew they were free to leave the study and opt for the

R-MDT regimen outside the study (ClinicalTrials.gov identifier: NCT00669643).

Results        

1.  U-MDT/CT-BR: Clinical and laboratory features of enrolled leprosy patients

at baseline and during follow-up

A total of 753 leprosy patients recruited by the  U-MDT/CT-BR were included in

this  analysis:  80.5% (606/753) were from Ceará State and 19.5% (147/753) were from

Amazonas State. The median age of participants was 40 years (standard deviation 14.8;

range 6-65) and 59.5% (448/753) were male. According to the R&J classification, 16.5%

of the patients  were LL (124/753),  31.1% BL (234/753),  5.2% BB (39/753),  39% BT

(294/753), 6.4% TT (48/753) and 1.9% were I (14/753).

 After  a  follow-up  of  2139.5  person-years,  with  a  maximum  of  6.66 year  of

monitoring,  5.5%  (418/753)  of  studied  patients  have  developed  reactions. Leprosy

reactions were often associated with other clinical manifestations, such as neuritis, orchitis,

arthritis, lymphadenopathy. Leprosy reactions and main clinical manifestations are shown

according to Ridley & Jopling groups in Table 1.  RR occurred in 33.0% (138/418) of

patients,  ENL occurred in 9.8% (41/418) and 35.6% (149/418) of patients had neuritis

only. RR combined with neuritis occurred in 6.7% (28/418) of patients and 4.1% (17/418)

presented ENL combined with other clinical manifestation.
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 Based on the number of skin lesions, most leprosy patients (79.0%; 595/753) were

classified  as  MB and 21% (158/753)  were  considered  PB leprosy.  Among MB cases,

65.4% (389/595) developed reactions or others clinical manifesetations: 128 out of 389

(32.9%)  presented  RR and  10.5% (41/389)  presented  ENL.  Neuritis  alone  or  neuritis

associated with RR or ENL was observed in 27.7% (165/595) of MB patients and 9%

(55/595) of MB patients presented other clinical manifestation such as lymphadenopathy

or polimorphic erithema. In the PB leprosy group 6.3% (10/158) developed RR and 10%

(16/158) had neuritis. Overall, 18.3% (138/753) of patients developed RR, 5.4% (41/753)

ENL and 19.8% (149/753) neuritis (Table 1).

Table 1. Type of leprosy reaction  and main clinical manifestations developed by patients  enrolled in

the U-MDT/CT-BR according to Ridley & Jopling classification

I TT BT BB BL LL TOTAL %

 RR 0 2 28 16 92 0 138 18.3
ENL 0 0 0 0 13 28 41 5.4
Necrotising ENL 0 0 0 0 0 1 1 0.1
Lymphadenopathy 0 0 0 0 1 1 2 0.3
Reaction hand and foot 0 0 4 1 8 6 19 2.5
ENL + Polymorphic Erythema 0 0 0 0 1 0 2 0.1
ENL + Orchitis 0 0 0 0 0 1 1 0.1
ENL + Arthritis 0 0 0 0 0 1 1 0.1
ENL + Lymphadenopathy 0 0 0 0 1 1 2 0.3
ENL + reactional hand and foot 0 0 0 0 0 3 3 0.4
Mixed reaction / Type 1 + Type 2 0 0 0 1 6 1 8 1.1
Neuritis 3 3 58 6 43 36 149 19.8
Neuritis + RR 0 1 9 4 14 0 28 3.7

Neuritis + ENL 0 0 0 0 2 5 7 0.9
Neuritis + Mixed reaction 0 0 0 0 1 0 1 0.1
Neuritis +Arthritis 0 0 1 0 1 0 2 0.3
Neuritis +Orchitis 0 0 1 0 0 0 1 0.1
Neuritis + reactional hand and foot 0 0 3 1 7 1 12 1.6
Neuritis + ENL + polymorphic erythema 0 0 0 0 0 1 1 0.1

 

Reaction-free
11 42 190 10 44 38 335 44.5

Total 14 48 294 39 234 124 753 100

Slit  skin  smear  was  positive  for  57.6% (426/753)  of  patients,  (mean  BI=3.39;

standard deviation 1.49). A gradual decline in the mean BI was observed from the LL, BL,

BB to BT forms:  4.7 for LL group (124/124), 3.4 for BL (231/234) group, 1.3 for BB

forms (32/39) and 0.3 for BT (39/294) patients. Analyses of the bacillary load of patients

that  developed  reactions  and  non-reactional  patients  (Table  2)  showed  that  among  BI

positive  patients,  75.4% (321/426)  developed reactions  or  other  clinical  manifestations
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compared to 29.6% (97/327) of reactions observed among BI negative patients. Leprosy

reactions  were  more  frequent  among  BI  positive  compared  to  BI  negative  patients

(p<0.000001).  Among  BI  positive  patients,  the  mean  BI  of  reactional  patients  (mean

BI=3.5) and reaction-free patients (mean BI=3.2) was similar (p=0.08). 

Table 2. Time of  onset  of leprosy reaction among patients enrolled at UMDT/CT-BR according to slit 
skin smears positivity

At 

diagnosis

% In the 1st

year

% Follow-up

after 1st year

% Reaction-

free

% Total

BI Negative 23 7.0 58 17.7 16 4.9 230 70.3 327 100
BI Positive 48 11.3 198 46.5 75 17.6 105 24.6 426 100

Total 71 9.4 256 34.0 91 12.1 335 44.5 753 100
X2

(3)= 160;  p=0.0000001

Time of presentation of leprosy reactions among enrolled patients stratified by R&J groups

is shown in Table 3. At diagnosis 9.4% (71/753 developed of leprosy reactions or other

clinical manifestations.  The highest  frequency of reactions at  diagnosis (36.6%; 26/71)

occurred  in  the  BT leprosy  group.  Development  of  leprosy  reactions  or  other  clinical

manifestations were more frequent in the first year after diagnosis (27.2%; 205/753). In

this group of patients that developed reactions during the first year post enrolment, the

highest frequency of reactional patients was observed in the BL leprosy category (50%;

103/205).  During  extended  follow-up  18.8%  (142/753)  developed  reactions  or  other

clinical manifestation.  The highest frequency of reactions in this group (44.3%; 63/142)

occurred in the BL leprosy patients. 

Table 3. Time of presentation of leprosy reaction among UMDT/CT-BR patients according to R&J 
classification

At diagnosis %
In the 1st year

 after diagnosis
%

Follow-up after
1st year %

Reaction-
free % Total %

I 0 0 1 0.5 2 1.4 11 3.3 14 1.9

TT 1 1.4 0 0 5 3.5 42 12.5 48 6.4

BT 26 36.6 53 25.9 25 17.6 190 56.7 294 39.0

BB 4 5.6 16 7.8 9 6.3 10 3.0 39 5.2

BL 24 33.8 103 50.2 63 44.4 44 13.1 234 31.1

LL 16 22.5 32 15.6 38 26.8 38 11.3 124 16.5

Total 71 100 205 100 142 100 335 100 753 100
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In this study population 9.4%  (71/753) of leprosy patients presented reaction at

diagnosis: RR was detected in 31.0% (22/71) of them, 4.2% (3/71) presented ENL. During

the first year of follow-up, 27.2% (205/753) of patients developed reaction, from these

42.0%  (86/205)  presented  RR,  5.9%  (12/205)  presented  ENL.  Clinical  follow  up  of

patients is still underway and until data for this analysis was collected, the overall rate of

leprosy  reactions  was  18.9% (142/753)  from these  40.8% (58/142)  presented  RR and

23.2% (33/142) presented ENL (data not shown).

The majority of BI positive patients (75.4%; 321/426) developed leprosy reactions.

Non-reactional leprosy patients represented 44.5% of patients (335/753) and within this

group, the majority 70.3% (230/335) was BI negative (Table 4). 

Table 4.  Leprosy- reactional status of patients  enrolled at UMDT/CT-BR according to the bacterial 
index

BI Negative BI Positive Total

N % N % N %

RR 26 8.0 112 26.3 138 18.3
ENL 0 0 41 9.6 41 5.4
RR + Neu 9 2.8 19 4.5 28 3.7
ENL + Neu 0 0 7 1.6 7 0.9
Neuritis 55 16.8 94 22.1 149 19.8

Other reactions 7 2.1 48 11.3 55 7.3

Reaction-free 230 70.3 105 24.6 335 44.5

Total 327 100 426 100 753 100

X2
(6)= 182.7; p<0.000001

Around half (49%; 369/753) of the leprosy patients had one or two visible BCG

scars and 53.4% (197/369) of them developed reactions. In the group of patients without

BCG  scar,  57.7%  (221/384)  of  them  developed  reactions.  The  frequency  of  leprosy

reactions in patients with or without BCG scar was similar (p=0.25; data not show).

In the PB U-MDT arm 22% (17/77) developed leprosy reaction or other clinical

manifestation while in the PB R-MDT arm 14.6% (12/82) of patients developed reaction

(p=0.43). The most frequent type of reaction among PB patients from both groups was RR

(6/77 in the U-MDT and 4/82 in the R-MDT arm). The frequency of leprosy reactions was
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similar  between the  U-MDT MB group (66.7%, 214/321)  and the  R-MDT MB group

(64.1%; 175/273) (p=0.61; data not show). 

Serologic study

The baseline serologic profile of subgroup of patients enrolled in the U-MDT (475

out of the 753 patients) was investigated using different M. leprae antigens (PGL-I, LID-1

and ND-O-LID). 

The  main  characteristics  of  the  subgroup  included  in  the  serologic  study  are

depicted in Table 5: 244 PB leprosy patients, 14% of them (35/244) developed RR (18

females/17 males; mean age= 40 years;  2 TT and 33 BT). Within PB reactional group 5

were diagnosed with RR and 30 developed RR during follow-up;  86% PB patients were

free of reaction. Among 209 non-reactional PB group there were 33 TT and 176 BT, mean

age= 40 years; 62% females). 

Table 5. Main characteristics of the study groups

Sex 
(female/male)

Age
(mean, range)

R & J
classification

IB
(mean, range)

BCG scar
(no/one or two

scars)
PB with RR 18/17 40 (6-64) 2 TT/ 33 BT 0.345 (0-2.25) 17 /18
PB reaction-free 130/79 40 (8-65) 33 TT/ 176 BT 0.078 (0-4.25) 105/103
MB with RR 15/87 41 (7-65) 3 BB/99 BL 3.206 (0-6) 53/49
MB with ENL 15/31 33 (8-62) 15 BL/ 31 LL 4.409 (0.5-5.6) 23/23
MB reaction-free 27/56 42 (9-65) 9 BB/ 39 BL/ 35 LL 3.471 (0-6) 44/39

PB paucibacillary leprosy patients,TT: tuberculoid leprosy, BT: borderline tuberculoid, MB: multibacillary
leprosy  patients,BL:  borderline  lepromatous,LL:  lepromatous  leprosy,  BI  bacilloscopic  index,  R&J:
classification Ridley & Joppling; RR: reversal reaction; ENL: erythema nodosum leprosum

A total of 231 MB leprosy patients were included in the serological study, among

these 44.2% (102/231) developed RR, 19.9% (46/231) developed ENL and 35.9% (83/231)

patients were reaction-free.  MB patients that developed RR included 3 BB and 99 BL

patients, mean age of 41 years and 85% males. The MB group with ENL included 15 BL

and 31 LL, with mean age=33 years and 67% males. The reaction-free MB group (n=83)

included 9 BB, 39 BL and 35 LL, with mean age of 43 years, 67% males. In this subgroup

the  frequency  of  reactions  during  the  first  year  and  follow-up  was  similar  (p>0.05).

Therefore, for data analysis of serology the follow up in the first year after diagnosis and

the extended follow-up after the first year were grouped in the same variable (follow-up).
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1.  Serology of MB leprosy patients with ENL or RR at diagnosis or follow up and

reaction-free MB patients

Overall among MB patients that developed ENL the great majority (78%; 36/46; 3

with ENL at diagnosis, 43 during follow up) was  seropositive to PGL-I. Seropositivity

rates were similar regardless of the moment of onset of reaction: 67% (2/3) at diagnosis,

79% (34/43) during follow-up versus 71% (59/83) of reaction-free MB patients (p=0.465)

(Fig. 1A). 

Anti LID-1 positivity among MB leprosy patients that developed ENL was 96%

(44/46) and the anti ND-O-LID seropositivity was 89% (41/46).  All three MB patients

diagnosed during ENL were seropositive to LID-1 and to ND-O-LID. For MB patients that

developed  ENL during  follow-up,  95%  (41/43)  were  seropositive to  LID-1  and  88%

(38/43)  were  seropositive to  ND-O-LID  (Figure 1).  Among reaction-free MB patients,

84%  (70/83)  were  seropositive  the  LID-1  protein  and  69%  (57/83)  to  ND-O–LID.

Seropositivity rate to both LID-1 and NDO-LID differed between MB leprosy patients

with ENL during follow-up and reaction free MB patients (LID-1 p=0.002 and ND-O-LID

p=0.031) (Fig. 1B and 1C). Difference in seropositivity to LID-1 and ND-O-LID compared

to PGL-1 was observed between MB patients with ENL during follow-up and reaction-

free- MB patients (p<0.05).

Figure 1. Serologic reactivity to M. leprae antigens- PGL-I (A), LID-1 (B) and ND-O-LID (C) among MB
leprosy  patients  that  developed ENL, at  diagnosis  (n=3),  during the  follow-up (n=43) and MB controls
reaction-free  (n=83).  Cut-off  (OD>0.2  to  PGL-I;  OD>0.3  to  LID-1 and  OD>0.923 to  ND-O-LID).  The
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median  OD value  of  each  group  is  represented  by  horizontal  line  within  box.  The  outliers  results  are
represented in circle. To PGL-I were  observed 5 outlier results [during follow-up = 2 (OD≥ 1.4); free of
reaction = 3 (OD≥ 2.2)]. OD=optical density

Among 231 MB patients 102 developed RR reaction: 6% (13/231) presented RR at

diagnosis and 38% (89/231) during the follow-up. The seropositivity to anti-PGL-I in MB

patients that developed RR, was 69% (9/13) at diagnosis and 79% (70/89) during follow-

up while 71% (59/83) positivity was observed in reaction-free MB patients. Seroposivity to

PGL-I was similar among reaction-free MB patients and reactional MB patients, regardless

of the onset time of reaction (p=0.552) (Fig. 2A). 

 Regarding serology to LID-1 and to ND-O-LID, the same level of seropositivity

was observed among MB patients with RR at diagnosis to both antigens (84.6% ; 11/13)

while  for patients  that presented RR during follow-up 92.1% (82/89) were positive to

LID-1 and 71.9% (64/89) were positive to NDO-LID (Fig. 2B and  2C).  Seroposivity to

LID-1 and  ND-O-LID was  similar  among  reaction-free  patients  and  reactional  MB

patients,  regardless of the onset time of reaction  (anti-LID-1 positivity at  diagnosis vs.

follow up vs.  MB unreactional  p=0.531 and anti  ND-O-LID positivity at  diagnosis vs.

follow up vs. MB unreactional p=0.676). Among reaction-free MB patients, 84.3% (70/83)

was seropositive to LID-1 protein and  69.7% (57/83) to ND-O–LID. The difference in

seropositivity to LID-1 and ND-O-LID compared to PGL-I among MB leprosy patients

with  RR  at  diagnosis  or  during  follow-up  and  free-reaction  patients  was  statistically

significant  (p<0.05). 
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Figure 2. Serologic reactivity to M. leprae antigens- PGL-I (A), LID-1 (B) and ND-O-LID (C) among MB
leprosy  patients  that  developed RR, at  diagnosis  (n=13),  during  the  follow-up (n=89)  and  MB controls
reaction-free  (n=83).  Cut-off  (OD>0.2  to  PGL-I;  OD>0.3  to  LID-1 and  OD>0.923 to  ND-O-LID).  The
median  OD value  of  each  group  is  represented  by  horizontal  line  within  box.  The  outliers  results  are
represented in circle and  extreme results are represented in asterisk. To PGL-I were  observed 3 outlier
results (free of reaction = 3 OD≥ 2.2) and to ND-O-LID was observed 1 extreme result (at diagnosis OD ≥
2.2) and 2 outlier results (at diagnosis OD ≤ 321). OD=optical density

2.  PB leprosy patients

Anti-PGL-I positivity among PB patients with RR at diagnosis was 40% (2/5), 47%

(14/30) during follow-up and 27% (56/209) in the PB reaction-free patients (p=0.022).

Seropositivity rate differed among PB patients that developed RR  during follow-up and

reaction-free PB patients (p= 0.011) (Fig. 3A). 

Among PB patients with RR at diagnosis 1/5 was positive to both LID-1 and NDO-

LID and for patients that developed reaction during follow-up, seropositivity to LID-1 was

40% (12/30) and 20% to NDO-LID (6/30) (Fig. 3C). Among reaction-free PB patients,

31% (65/209) were seropositive the LID-1 protein and 17.2% (36/209) to       ND-O–LID.

Similar positivity rates to LID-1 among RR PB patients at diagnosis or during follow or

reaction-free PB patients was observed (p=0.876) and the same was true for anti ND-O-

LID positivity (p=0.471). Statistically significant difference was observed when compared

the  seropositivity  to  LID-1  with  ND-O-LID in  reactional  PB leprosy  patients  and  PB

patients free-reaction (p<0.05).
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Figure 3. Serologic reactivity to M. leprae antigens- PGL-I (A), LID-1 (B) and ND-O-LID (C) among PB
leprosy  patients  that  developed  RR,  at  diagnosis  (n=5),  during  the  follow-up  (n=30)  and  MB controls
reaction-free (n=209).  Cut-off (OD>0.2 to PGL-I;  OD>0.3 to LID-1 and OD>0.923 to ND-O-LID). The
median  OD value  of  each  group  is  represented  by  horizontal  line  within  box.  The  outliers  results  are
represented in circle and  extreme results are represented in asterisk. To PGL-I were  observed 15 outlier
results [at diagnosis = 1 (OD≥0.66) and free of reaction = 15 (OD≥ 0.75). To LID-1 were observed 37
outliers  results  [at  diagnosis=1  (OD≥1.98);  during  follow-up=3  (OD≥1.18)  and  free  of  reaction=  33
(OD≥0.78)]. To ND-O-LID were observed 34 outliers results [at diagnosis=1 (OD≥2.0); during follow-up=2
(OD≥2.2) and free of reaction= 31 (OD≥1.25)].OD=optical density
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Discussion 

That is the first study to evaluate and compare  the presence of antibodies to new

recombinant  proteins  (LID-1  and  combination  of  PGL-I  and  LID-1)  in  very  well

characterized reactional and non-reactional leprosy patients. The baseline serologic profile

of leprosy patients enrolled at the U-MDT/CT-BR was analyzed taking into account the

clinical outcome of the patients observed during extended follow up. IgM responses to the

well  known PGL-I  antigen  and  IgG responses  to  new  M. leprae  recombinant  protein

antigens LID-1 and NDO-LID-1 were analyzed in reactional patients at diagnosis, during

follow-up and in reaction-free patients.

  In  this  study,  MB patients  that  developed ENL during  follow-up had higher

reactivity and higher median OD values for both LID-1 and ND-O-LID proteins compared

to reactional-free MB patients.  On the contrary, seropositivity of MB patients with RR at

diagnosis or during follow up was similar compared to reaction-free MB patients. It should

be  highlighted  that  this  study  evaluated  the  serological  status  at  baseline  before  the

beginning  of  treatment  as  an  attempt  to  identify  prognostic  serological  markers  of

reactions. Our results indicate the potential application  of  LID-1 serology  as prognostic

markers of ENL among MB patients. 

  Regarding anti-PGL-I serology, our results showed that independent of the time of

onset of the reactional episode seropositivity in MB leprosy patients with RR or ENL was

similar compared to reaction-free patients. Similar levels of anti-PGL-I antibodies have

been previously reported among patients with ENL or RR at diagnosis compared with

reaction–free patients and positivity was associated with BI of patients [14]. Other studies

have shown lower concentration of anti-PGL-I antibodies in patients with ENL compared

to reaction-free leprosy patients probably due to the formation and deposition of immune

complexes in tissues [15, 16].

Regarding  PB  leprosy  patients,  higher  levels  of  anti-PGL-I  antibodies  were

observed in patients that developed RR during follow-up compared to reaction-free PB

patients. The results from the current study corroborate previous data from our research

group that found high levels of antibodies against PGL-I in PB patients that developed RR

at  diagnosis  compared to  PB leprosy patients  reaction-free (MIZOGUTI et  al.,  2014 -

submitted).  PB  patients  are  characterized  by  strong  M.  leprae specific  cell  mediated
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immunity  and  weak  or  absent  antibody  production,  however  in  this  study  serological

results considered as outliers were observed mainly in reaction-free PB leprosy. In our PB

leprosy group almost 10% were BI positive but intriguingly the outlier results in serology

were observed mainly in PB patients with negative BI. Among BT patients included with

positive BI,  the only difference in  seropositivity  was seen to  LID-1 which was higher

during follow-up in BI positive BT patients compared to  BI negative BT patients  (p=

0.026). RR is characterized by increased cellular immunity to M. leprae antigens, but high

levels of anti PGL-I antibodies seen in RR indicate that antibodies may play a role in RR

pathogenesis in PB leprosy patients. 

In  our  study  more  than  90%  of  patients  who  developed  reactions  were  MB

similarly to findings from other studies [3, 17]. Higher frequency of reactions was seen in

BI positive compared to BI negative patients but among BI positives, the median value was

similar in reactional and reaction-free patients, differently from other studies that high BI is

associated with higher probability of developing reactions [3, 18, 19]. 

 The vast majority of reactions among MB patients were RR which occurred mainly

among  BL  patients,  a  finding  which  is  consistent  with  other  studies  [3,  20,  21].

Interestingly  MB  patients  who  developed  ENL  were  younger  than  reaction-free  MB

patients and this susceptibility may have a genetic component. Similar findings have been

reported recently by our group in another study involving reactional leprosy patients from

Goias State (MIZOGUTI et al. 2014 - submitted).  A previous study showed that patients

older  than  40  years  were  at  significantly  decreased  risk  of  developing  ENL  [22].

Altogether  these  results  indicate  that  young MB leprosy  patients  should  be  monitored

closely  regarding  the  risk  of  development  of  ENL.  Previous  studies  have  shown that

advanced age  is  an  important  risk factor  for  the  development  of  RR at  diagnosis  and

sequelae after treatment [19, 23]. In our study, no difference in age was observed between

PB patients who developed RR and  reaction-free PB patients. 

In the present study most patients that developed ENL were classified as LL and

they had high BI. ENL has been described to be more frequent in LL patients than in BL

patients  [16, 24] and higher BI has been shown to be a risk factor for ENL [22, 25]. In

agreement with other reports our results confirm the higher chance of developing leprosy

reactions  in  MB  compared  to  PB  leprosy  patients,  emphasizing  the  importance  of
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surveillance of MB patients by the leprosy control programs to avoid further irreversible

complications caused by reactions.

During MDT bacillary death and massive release of mycobacterial antigens occur

and  in  MB  patients  this  may  favor  the  formation  of  immune  complexes  which,  are

involved in the pathophysiology of leprosy reactions [15, 26-28]. Our results corroborate

others studies, showing that reactions are more frequent during MDT and reinforce the

importance of alerting patients for the signs and symptoms of reactional episodes during

treatment which require immediate  assistance and treatment  to avoid irreversible nerve

damage states [3, 17, 29]. 

 Neonatal BCG vaccination for tuberculosis has been shown to protect against the

development of especially MB forms of leprosy and in this study BCG vaccination did not

influence the frequency of leprosy reactions  [28,  30,  31].  In Brazil,  the neonatal  BCG

coverage is considered very high and intradermal immunization replaced the oral  BCG

vaccination in newborns in 1973  [32]. This may be the cause of, the higher absence of

BCG scar in individuals above 41 years (54%, mean age: 41.6).

Neuritis  was  the  most  common  clinical  manifestation  and  was  observed  in  all

clinical forms of leprosy, with higher frequency in BT and BL forms. Similarly to results

reported  by  other  studies,  neuritis  only,  without  any  other  dermatological  or  clinical

symptom was present in 20% of cases while in 7% of cases, neuritis was associated with

leprosy   reaction  [33].  For  many  years  leprosy  patients  were  treated  with  dapsone

monotherapy and occurrence of reactional episodes was frequent and ENL was reported to

happen in 50% of LL patients and 25% of BL patients in the dapsone monotherapy era

[34].

 The introduction of MDT reduced the frequency and severity of ENL, probably as

a result of the anti-inflammatory activity of clofazimine included in the treatment regimen

[35]. However, the occurrence of reactions has also been reported particularly during MDT

and  to  a  minor  extent  after  completion  of  treatment  [36].  Preliminary  results  of U-

MDT/CT-BR showed that there was no statistical difference in the frequency of reactions

between MB patients under uniform (U-MDT) regimen and the regular regimen (R-MDT)

[37]. Similarly,  in this  study no difference in the frequency of reactions was observed,

neither in MB nor PB leprosy patients regardless of treatment duration/regimen.
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Conclusion

 The identification of a laboratory or clinical marker to predict the occurrence of

leprosy reactions has been a priority in leprosy research. In this study, higher seroreactivity

to both LID-1 and ND-O-LID observed at diagnosis in MB patients that developed ENL

during follow-up suggests  the  potential  application  of  serology in  the  identification  of

leprosy patients at higher risk of developing ENL. Other potential biomarkers associated

with  RR  and  ENL  such  as  cytokines  and  chemokines  have  been   described

(SREENIVASAN et al. 1998; SARNO et al. 1991; MORAES et al. 1999; STEFANI et al.

2009). Our study confirms that factors such as MB disease, seropositivity to LID-1 and

NDO-LID, young age, positive BI should be also taken into account in the management of

leprosy  patients  for  early  diagnosis  of  reactions  and  prevention  of  nerve  damage.  In

addition, anti PGL-I positivity in PB patients that developed RR was observed suggesting

that anti PGL-I serology may be useful in diagnosis and prognosis of RR in PB  leprosy

patients.
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 6 DISCUSSÃO

Desde a introdução da dapsona em 1950, a base do controle da hanseníase é a

detecção de casos novos e tratamento. Entretanto, não há testes sensíveis para a detecção

de  hanseníase  ou  infecção  por  M.  leprae e  o  diagnóstico  atual  ainda  se  baseia  no

diagnóstico clínico. Além disso, em muitos países, o controle da hanseníase está sendo

descentralizado  e  passou  a  ser  integrado  na  rede  de  saúde geral,  assim,  o  número  de

hansenólogos e técnicos de laboratório treinados têm diminuído, o que leva à erros de

diagnóstico e consequente fracasso para o tratamento precoce (GELUK, 2013b). 

Devido à dicotomia da resposta imune observada em pacientes PB e MB, estudos

sobre o desenvolvimento de testes para o diagnóstico, prognóstico ou monitoramento da

MDT para hanseníase devem avaliar tanto a resposta imune humoral quanto a resposta

imune celular a novos antígenos. O diagnóstico precoce de todas as formas clínicas da

hanseníase e prescrição imediata da MDT podem prevenir sequelas e interromper a cadeia

de transmissão do M. leprae (SCOLLARD et al., 2006).

O desenvolvimento de testes de imunodiagnóstico para pacientes PB deve levar em

conta a imunidade do tipo Th1 que eles apresentam, que se caracteriza pela produção de

IFN-γ. Este estudo, descreve novas combinações de proteínas de  M. leprae utilizando o

EST,  que  tiveram um efeito  sinérgico  sobre  a  produção de  IFN-γ  em pacientes  PB e

contatos, indicando que podem ser úteis para o desenvolvimento de um ensaio tipo IGRA

para o diagnóstico da hanseníase PB.

A resposta imunológica à combinações antigênicas não pode ser prevista e pode

resultar em sinergismo e resposta mais elevada, competição de epítopos e menor resposta

ou resposta equivalente em comparação com estímulo com proteínas individuais. Em nosso

estudo,  três  das  cinco  combinações  antigênicas  do  M. leprae avaliadas  (46f  +  LID-1,

ML0276  +  LID-1  e  ML1632  +  ML2044  +  ML2055)  foram  capazes  de  aumentar  a

produção  dos  níveis  de  IFN-γ  entre  um  maior  número  de  pacientes  PB  e  contatos

intradomiciliares de pacientes MB. É possível que quando os antígenos foram combinados

houve uma maior disponibilidade de epítopos para o reconhecimento por células T efetoras

e de memória, o que resultou em níveis mais elevados de IFN-γ em WBA de pacientes PB

e  contatos.  Esses  dados  indicam que  algumas  combinações  de  antígenos  de  proteínas

recombinantes do M. leprae podem potencializar a produção de IFN-γ em pacientes com

hanseníase PB e apresentam potencial para uso em um teste tipo IGRA para hanseníase.
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O padrão  de  reatividade  mediante  o  uso  de  EST   encontrado  neste  trabalho  é

semelhante ao observado em outros estudos que pesquisaram a resposta imune celular à

proteínas recombinantes do  M. leprae em pacientes e controles de diferentes regiões do

mundo (ARAOZ et al., 2006;  DUTHIE et al., 2008;  GELUK et al., 2005;  GELUK et al.,

2009;  SAMPAIO et al., 2011). Além disso, alguns contatos podem produzir anticorpos

contra o antígeno PGL-I e são conhecidos por apresentarem maior risco de desenvolver

hanseníase, especialmente aqueles com sorologia anti PGL-I positivo  (DOUGLAS et al.,

2004;   MOET et  al.,  2004;   QIONG-HUA et al.,  2013).  No presente estudo, todos os

contatos  de pacientes  com hanseníase MB foram negativos  para  sorologia  PGL-I   e  a

maioria apresentou altos níveis de IFN-γ após estímulo em EST. 

Contatos  não  tratados  que  tiveram  exposição  prolongada  ao  M.  leprae podem

representar  casos  iniciais  da  hanseníase,  mesmo  antes  do  aparecimento  dos  sinais  e

sintomas da doença  (QIONG-HUA et al.,  2013;  SAMPAIO et al.,  2012).  Estudos de

coorte com seguimento de longo prazo de contatos domiciliares, incluindo aqueles com

sorologia PGL-I positiva e aqueles que têm forte RIC para antígenos do  M. leprae pode

esclarecer  se essa resposta é devido a uma infecção sub-clínica ou a uma resposta imune

protetora contra a hanseníase. 

Novos biomarcadores são necessários para o prognóstico de indivíduos expostos ao

M. leprae e podem ajudar a discriminar a exposição e a infecção precoce em contatos

saudáveis  (GELUK, 2013a). Um estudo anterior do nosso grupo testou um painel de 14

citocinas e não identificou nenhum biomarcador que pudesse diferenciar a resposta imune

de pacientes PB de contatos expostos ao M. leprae (SAMPAIO et al., 2012). Além disso,

alguns antígenos de M. leprae promoveu a secreção de IL-4 em pacientes MB e em alguns

contatos,  indicando  que  a  produção  de  IL-4  entre  os  contatos  pode  representar  um

marcador de prognóstico da progressão da doença ou um marcador de predisposição da

hanseníase. Outro estudo analisou um painel de 18 analitos em pacientes com hanseníase

PB, contatos e controles endêmicos e não-endêmicos. Neste estudo MCP-1, MIP-1β e IL-

1β  estavam  significativamente  aumentados  em  pacientes  com  hanseníase  e  contatos

indicando que estas quimiocinas e citocinas podem contribuir para o diagnóstico precoce

da infecção pelo  M. leprae (GELUK et al., 2012). Entretanto, o IFN-γ continua sendo o

melhor  marcador  imunológico  da  RIC  protetora  já  avaliado  para  hanseníase  PB

(SAMPAIO et al., 2012). 

No presente estudo, embora a maioria das combinações de proteínas do  M. leprae

tenha estimulado a produção de IFN-γ em pacientes PB e em contatos, a magnitude das
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respostas foi diferente. As combinações de antígenos 46f + LID-1 e ML0276 + LID-1,

estimulou a produção de IFN-γ em menos contatos que pacientes PB (70% contatos/90%

pacientes  PB).  Entretanto,  os  níveis  de  IFN-γ  produzidos  por  contactos  assintomáticos

foram mais altos. O significado biológico destes diferenças quantitativas observadas nas

respostas  de  IFN-γ  entre  pacientes  PB e  contatos   não  é  conhecido.  Curiosamente,  a

combinação  46f  +  ML0276  estimulou  a  resposta  imune  apenas  em  pacientes  PB

sintomáticos, sendo o único estímulo capaz de diferenciar pacientes PB e contatos. Estudos

posteriores utilizando esta combinação podem indicar seu potencial para discriminar entre

indivíduos  assintomáticos  expostos  ao  M.  leprae  daqueles  que  irão  progredir  para

manifestações clínicas.

A reatividade cruzada é um ponto importante para o desenvolvimento de qualquer

teste diagnóstico, especialmente em países onde a hanseníase é endêmica, como o Brasil,

onde tanto o nível de exposição ao  M. leprae quanto a cobertura neonatal da vacinação

BCG são elevados  (GELUK, 2013a;  GELUK et al., 2009;  SAMPAIO et al., 2011). A

baixa produção de IFN-γ observada entre os controles endêmicos saudáveis  e pacientes

com tuberculose, em comparação com pacientes de hanseníase, indica a especificidade da

resposta. Portanto, a vacinação prévia com BCG ou a reação cruzada com antígenos de M.

tuberculosis ou outras micobactérias ambientais não levou à reatividade cruzada em EST

usando combinações de proteínas do M. leprae. 

As melhores combinações antigênicas avaliadas neste estudo podem ser úteis para

o desenvolvimento de um teste tipo IGRA, o que pode auxiliar no diagnóstico precoce de

pacientes com hanseníase PB juntamente com a avaliação clínica. Estudos multicêntricos

incluindo populações de diferentes países endêmicos e não endêmicos são necessários para

validar  o  potencial  diagnóstico  destas  novas  combinações  antigênicas  que  foram

demonstradas neste estudo. 

  A identificação de fatores de risco para o desenvolvimento de reações, assim como

a  pesquisa  de  biomarcadores  imunológicos  é  uma  importante  área  de  pesquisa  em

hanseníase. Esse é o primeiro estudo a avaliar e comparar a presença de anticorpos contra

novas proteínas recombinantes do M. leprae em pacientes com hanseníase reacionais e não

reacionais, muito bem caracterizados. O perfil sorológico no momento do diagnóstico dos

pacientes  com hanseníase  inscritos  no  U-MDT/CT-BR foi  analisado  tendo  em vista  a

evolução clínica dos pacientes observados durante o acompanhamento.
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Neste estudo, os pacientes MB que se desenvolveram ENH durante o seguimento

apresentaram  maior  reatividade  e  valores  de  medianas  mais  elevadas  para  ambas  as

proteínas  LID-1  e  ND-O-LID  em  comparação  com  pacientes  MB  não  reacionais.

Entretanto, a soropositividade de pacientes MB com RR no momento do diagnóstico ou

durante o acompanhamento foi semelhante em relação ao MB pacientes sem reação. Cabe

ressaltar que este estudo avaliou a condição sorológica no início do estudo antes do início

do tratamento como uma tentativa de identificar marcadores sorológicos prognósticos de

reações.  Nossos  resultados  indicam  o  potencial  de  aplicação  LID-1  sorologia  como

marcadores prognósticos de ENH entre pacientes MB. 

 Em  relação  à  sorologia  anti-PGL-I,  nossos  resultados  mostraram  que  a

soropositividade  em  pacientes  MB  com  RR  ou  ENL  foi  semelhante  em  relação  aos

pacientes sem reação. Resultados similares já haviam sido descritos por outro estudo que

não encontrou diferença nos níveis de anticorpos anti-PGL-I em pacientes com ENH ou

RR no momento do diagnóstico em comparação com pacientes sem reação (STEFANI et

al., 1998). Outros estudos, indicam uma menor concentração de anticorpos anti-PGL-I em

pacientes  com  ENH  em  comparação  com  pacientes  com  hanseníase  sem  reação,

provavelmente devido à formação e deposição de complexos imunes nos tecidos GUERRA

et al., 2009; ANDREOLI et al., 1985; CHO et al., 1983)

Nos pacientes PB que desenvolveram RR, níveis mais elevados de anticorpos anti-

PGL-I foram observados durante o seguimento em comparação com pacientes PB sem

reação. Os resultados do presente estudo corroboram dados anteriores de nosso grupo de

pesquisa que encontrou níveis mais altos de anticorpos anti PGL-I em pacientes PB que

desenvolveram  RR  ao  diagnóstico  em  comparação  com  pacientes  PB  que  não

desenvolveram reação (MIZOGUTI et al 2014. - submetido). Adicionalmente, resultados

sorológicos  com  valores  discrepantes  foram  observados  entre  os  pacientes  PB,

principalmente  em  pacientes  PB  não  reacionais.  Quase  10%  dos  pacientes  PB

apresentavam IB positivo, mas curiosamente os resultados discrepantes na sorologia foram

observados principalmente nos pacientes PB com IB negativo. Entre os pacientes BT IB

positivos incluídos neste estudo observou-se diferença na soropositividade contra a LID-1

a  qual  foi  maior  durante  o  seguimento  em  pacientes  BT  IB  positivo  comparados  à

pacientes BT IB negativo (p = 0.026). Os altos níveis de anticorpos anti-PGL-I vistos em

pacientes  PB  com  RR  indicam  que  os  anticorpos  podem  desempenhar  um  papel  na

patogênese da RR nestes pacientes (SCOLLARD et al.,2006).
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 Em nosso estudo, mais de 90% dos pacientes que desenvolveram reações foram

MB, semelhante ao encontrado em outros estudos (ANTUNES et al., 2013;  KUMAR et

al., 2004). Maior freqüência de reações foi observada em pacientes IB positivos em relação

aos pacientes IB negativos. Entretanto, entre os pacientes MB IB positivos, os valores de

mediana de IB foram semelhantes nos  pacientes reacionais e  sem reação,  diferente do

observado em outros estudos que descreveram que IB elevado está associado com maior

probabilidade  de  desenvolvimento  de  reações  hansênicas  (KUMAR  et  al.,  2004;

RANQUE et al., 2007;  RODRIGUES, 2000). 

 Entre os pacientes MB a reação mais frequente foi a RR, e ocorreu principalmente

entre os pacientes BL, um achado que é consistente com outros estudos  (KAHAWITA;

LOCKWOOD, 2008;  KUMAR et  al.,  2004;   ROCHE et al.,  1991).  Curiosamente,  os

pacientes MB que desenvolveram ENL eram mais jovens do que os pacientes MB não

reacionais e esta susceptibilidade pode ter um componente genético. Resultados similares

foram relatados recentemente por nosso grupo (MIZOGUTI et al 2014 -. Submetido). Um

estudo anterior mostrou que pacientes com mais de 40 anos apresentavam menor risco de

desenvolver ENL (MANANDHAR et al., 1999). Estes resultados indicam que pacientes

jovens com hanseníase MB devem ser cuidadosamente monitorados em relação ao risco de

desenvolvimento de ENH. A idade avançada já foi demonstrada como um importante fator

de risco para o desenvolvimento de RR no momento do diagnóstico e seqüelas após o

tratamento  (RANQUE et  al.,  2007;   SOUSA et  al.,  2007). Em nosso  estudo,  não  foi

observada diferença de idade entre os pacientes PB que desenvolveram RR e pacientes PB

não reacionais. 

No  presente  estudo,  a  maioria  dos  pacientes  que  desenvolveram  ENH  foram

classificados  como  LL  e  tiveram  IB  elevado  (média=4.6).  A  ocorrência  de  ENH  foi

descrito em outros estudos como mais freqüente em pacientes LL do que em pacientes BL

(GUERRA et al., 2004;  ROCHE et al., 1998) e o maior IB tem se mostrado um fator de

risco para o seu desenvolvimento  (MANANDHAR et al.,  1999;  POCATERRA et al.,

2006)..  Em  concordância  com  outros  estudos,   nossos  resultados  confirmam  a  maior

probabilidade  de  desenvolvimento  de  reações  hansênicas  entre  pacientes  MB  quando

comparados com pacientes PB, enfatizando a importância da vigilância de pacientes MB

pelos programas de controle da hanseníase.

Durante o tratamento com a MDT ocorre a morte bacilar e a liberação maciça de

antígenos micobacterianos e isso pode favorecer à formação de complexos imunes que
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estão  envolvidas  na  patofisiologia  das  reações  hansênicas  (ANDREOLI  et  al.,  1985;

BECX-BLEUMINK;  BERHE,  1992;   GROENEN  et  al.,  1986;   NERY  et  al.,  1998;

STEFANI et al., 1998). Nossos resultados corroboram com outros estudos, mostrando que

as reações são mais freqüentes durante a MDT e reforçam a importância  de alertar os

pacientes  para  os  sinais  e  sintomas  de  episódios  reacionais  durante  o  tratamento  que

necessitam de assistência e tratamento imediato para evitar danos nervosos irreversíveis

(ANTUNES et al., 2013 ; BRASIL, 2010; KUMAR et al, 2004).

A vacinação neonatal  com BCG para a tuberculose foi demonstrada com efeito

protetor contra o desenvolvimento de hanseníase, especialmente a forma MB. Neste estudo

a vacina BCG não influenciou a frequência das reações hansênicas (BECX-BLEUMINK et

al., 1992;  DUPPRE et al., 2008;  SETIA et al., 2006). No Brasil, a cobertura vacinal com a

BCG neonatal é considerada muito alta e a imunização intradérmica substituiu a via oral

em recém-nascidos em 1973  (BRASIL, 1973). Esta pode ser a causa de observarmos a

maior ausência de cicatriz vacinal no grupo de pacientes com idade acima de 41 anos

(54%, com idade média de 41,6).

A  manifestação  clínica  mais  comum  observado  nos  pacientes  com  hanseníase

avaliados neste estudo foi a  neurite  e  estava presente em todas as formas clínicas do

espectro  da  doença,  com  maior  frequência  nas  formas  clínicas  BT  e  BL.  Teixeira  e

colaboradores em 2010 descreveram que a neurite esteve presente em 20% dos casos de

hanseníase sem outros sintomas dermatológicos e clínicos e em 7% dos casos a neurite foi

associada com  reação hansênica (TEIXEIRA et al., 2010). 

 Por muitos anos, os pacientes de hanseníase foram tratados com monoterapia com

dapsona e ocorrência de episódios reacionais foi freqüente e ENL foi relatado para ocorrer

em 50% dos  pacientes  LL  e  25% dos  pacientes  BL  na  era  dapsona  em monoterapia

(LOCKWOOD, 1996). A introdução de MDT reduziu a freqüência e gravidade do ENH,

provavelmente como resultado da atividade anti-inflamatória da clofazimina incluídos no

regime  de  tratamento  (WHO, 1998).  No  entanto,  a  ocorrência  de  reações  também foi

relatada em particular durante MDT e, em menor grau, após a conclusão do tratamento

(KYAW et al., 2008). Os resultados preliminares de U-MDT/CT-BR mostraram que não

houve diferença estatística na freqüência de reações entre pacientes MB sob U-MDT e  R-

MDT  (PENNA et  al.,  2012).  Da mesma forma,  neste  estudo,  não  houve diferença  na

freqüência de reações em pacientes com hanseníase MB ou PB, independentemente da

duração do tratamento
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7 CONCLUSÕES

Três  das  cinco  combinações  antigênicas  do  M. leprae avaliadas  (46f  +  LID-1,

ML0276 + LID-1 e ML1632 + ML2044 + ML2055) promoveram o aumento da produção

dos níveis de IFN-γ entre um maior número de pacientes PB e contatos intradomiciliares

de pacientes MB, indicando seu potencial uso para o diagnóstico da hanseníase PB. 

A combinação 46f + ML0276 estimulou a resposta imune apenas em pacientes PB

sintomáticos o que indica que pode ser útil na discriminação de indivíduos assintomáticos

expostos  ao  M.  leprae  daqueles  que  irão  progredir  para  manifestações  clínicas  da

hanseníase. 

Na abordagem sorológica, foi observada maior sororreatividade frente às proteínas

LID e ND-O-LID em pacientes MB que desenvolveram ENH sugerindo seu potencial uso

na identificação de pacientes com maior risco de desenvolver ENH. 

Pacientes PB que desenvolveram RR apresentaram maior soropositividade ao PGL-

I, sugerindo que a sorologia PGL-I pode ser útil no diagnóstico e prognóstico da RR em

pacientes com hanseníase PB. 

Portanto, nosso estudo confirma que fatores como doença MB, idade jovem, IB

positivo  juntamente  com  a  soropositividade  para  LID-1,  NDO-LID  e  PGL-I  devem

também  ser  considerados  no  manejo  de  pacientes  com hanseníase  para  o  diagnóstico

precoce de reações hansênicas e prevenção de  danos neurais.
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