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RESUMO 

Moraes MLPFN. Análise das células T regulatórias e expressão de moléculas 

coestimulatórias em células mononucleares de pacientes com Hanseníase e sua 

correlação com a produção de citocinas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2013. 

Introdução: Hanseníase, doença crônica, incapacitante, causada pelo M.leprae, que 

afeta a pele e os nervos periféricos. Manifesta-se como doença espectral, que exibe 

dois polos imunologicamente distintos, denominados hanseníase virchowiana 

(lepromatous - LL), caracterizada por uma resposta celular ineficiente; e hanseníase 

tuberculoide (Tuberculoid - TT), com resposta imune celular efetiva. A ativação de 

células T requer a sinalização através de moléculas coestimulatórias expressas em 

células apresentadoras de antígeno e seus ligantes nas células T. As células T 

regulatórias (Treg) exercem importante papel no mecanismo de falha do controle da 

disseminação antigênica nas formas graves das doenças crônicas granulomatosas, 

mas seu real papel na hanseníase ainda não foi elucidado. Métodos: Estudamos a 

expressão das moléculas coestimulatórias e células Treg na resposta imune de 

pacientes nos diferentes espectros da doença. A expressão de células Treg foi 

quantificada por citometria de fluxo (CD4+CD25+FoxP3+) nas células 

mononucleares do sangue periférico de pacientes e controles (16 eram virchowianos, 

12 tuberculoides e 6 controles)  estimulados in vitro com o antígeno do M. leprae e 

com o mitógeno phytohemaglutinina, bem como nas lesões de pele por 

imunohistoquímica. A expressão de moléculas coestimulatorias (CD80, CD86, 

CD28, CTLA-4, PD-1, ICOS) foi avaliada por citometria de fluxo in vitro, a partir do 

estimulo de células mononucleares provenientes de 14 pacientes virchowianos, 14 

tuberculoides e 10 indivíduos saudáveis expostos ao bacilo. A resposta 

linfoproliferativa, a produção de citocinas (IL10 e IFN-γ) in vitro e a expressão in 

situ de IL-10, TGFβ e CTLA-4 também foram determinadas. Resultados: Nós 

demonstramos que pacientes virchowianos apresentam deficiência na expressão da 

molécula CD86 na superfície de monócitos, e isso contribui para uma apresentação 

antigênica ineficiente, favorecendo o estado de anergia observado nesse grupo de 

pacientes. Observamos ainda, que o bloqueio da expressão dessa molécula, mas não 

do CD80 inibe a resposta linfoproliferativa ao M.leprae. Ainda no polo virchowiano 

anérgico, observamos redução da expressão de moléculas coestimulatórias de 

sinalização positiva (CD28, CD86) na superfície dos linfócitos. Em contraste, nos 
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pacientes tuberculoides notamos um aumento da expressão de moléculas de 

sinalização negativa (CTLA-4 e PD-1), que pode representar uma provável 

modulação da resposta imune exacerbada, regulando dessa forma os efeitos 

deletérios da hiperreatividade celular. Notavelmente, os contatos também expressão 

em menor intensidade CD86 e CD28, mas não se observou expressão exacerbada de 

CTLA-4 ou PD-1, sugerindo que eles provavelmente desenvolvem resposta imune 

balanceada sem que haja necessidade de sinalização imunossupressora. Observamos 

ainda, que o antígeno do M.leprae induz uma significativa redução da resposta 

linfoproliferativa, mas um aumento significativo de células Treg no sangue e na pele 

dos pacientes virchowianos, quando comparado ao grupo tuberculoide. Em paralelo, 

notamos o aumento da expressão de moléculas anti-inflamatórias (IL-10 e CTLA-4) 

nas lesões cutâneas desses pacientes virchowianos. Conclusão: Nossos resultados 

sugerem que células Treg e moléculas coestimulatórias desempenham papel 

importante na patogênese da hanseníase, especialmente no polo virchowiano, em que 

favoreceria a anergia e a multiplicação bacilar. 

Descritores: Hanseníase. Mycobacterium leprae. Linfócitos T reguladores. 

Molécula coestimuladora B7-1. Molécula coestimuladora B7-2. 

Interleucina-10. Interferon gama. 
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SUMMARY 

Moraes MLPFN. T regulatory cells and expression of costimulatory molecules in 

peripheral blood mononuclear cells from patients with leprosy and their correlation 

with the cytokine secretion [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2013. 

Introduction: Leprosy, caused by the bacillus Mycobacterium leprae, is a chronic, 

incapacitating disease that affects the peripheral nerves and skin. Leprosy manifests 

as a spectral disease, exhibiting two polar sides, namely, lepromatous leprosy (LL) 

characterised by impaired T-cell responses and tuberculoid leprosy in which T-cell 

responses are strong. Proper T-cell activation requires signalling through 

costimulatory molecules expressed by antigen presenting cells and their ligands on 

T-cells. T regulatory cells (Tregs) play an important role in the mechanism of host’s 

failure to control pathogen dissemination in severe forms of different chronic 

granulomatous diseases, but their role in leprosy has not yet been elucidated. The 

objective of this study was to investigate  the influence of costimulatory molecules 

and Tregs cels on the immune responses of subjects along the leprosy spectrum. 

Patients and Methods: Tregs were quantified by flow cytometry (CD4+ CD25+ 

Foxp3+) in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of patients (16 lepromatous, 

12 tuberculoids and controls (n = 6) stimulated in vitro with a M. leprae antigenic 

preparation and phytohemagglutinin as well as in skin lesions by 

immunohistochemistry. The expression of the costimulatory molecules (CD80, 

CD86, CD28, CTLA-4, PD-1, ICOS) was evaluated in in vitro-stimulated peripheral 

blood mononuclear cells isolated from 14 lepromatous and 14 tuberculoid patients, 

and 10 healthy individuals exposed to the bacillus. The lymphoproliferative (LPR), 

interleukin-10 (IL-10), and interferon-g (IFN-g) responses of the in vitro-stimulated 

peripheral blood mononuclear cells and the in situ expression of IL-10, transforming 

growth factor-b (TGF-b), and cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) were also 

determined. Results: We show that lepromatous patients have defective monocytes’ 

CD86 expression, likely contributing to the impairment of the antigen presentation 

process and to their anergy. Accordingly, anti-CD86 blocking monoclonal antibody, 

but not anti-CD80 antibody, inhibited the lymphoproliferative response to 

Mycobacterium leprae. Consistent with the lepromatous pole anergy, there was 

reduced T-cells’ expression of the positive signaling costimulatory molecules CD28 

and CD86 in these patients. Tuberculoid patients, on the other hand, had increased 
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expression of the negative signaling CTLA-4 and PD-1 molecules, probably 

representing a means of modulating exacerbated immune response and avoiding 

immunopathology. Interestingly, contacts exhibited proper CD86 and CD28 

expression, but not exacerbated CD152 and PD-1 expression, suggesting that they 

tend to develop a balanced immunity without requiring immunosuppressive 

costimulatory signaling. We also observed that M. leprae antigens induced 

significantly lower lymphoproliferation but significantly higher Treg numbers in 

lepromatous than tuberculoid patients and contacts. Mitogen-induced 

lymphoproliferation and Treg frequencies were not significantly different between 

the three groups. Tregs were also more frequent in situ in multibacillary patients, and 

this was paralleled by increased expression of the anti-inflammatory molecules IL-10 

and CTLA-4, but not TGF. Conclusion: Our results suggest that Tregs and 

costimuatory molecules play a major role in the pathogenesis of leprosy, especially 

the lepromatous pole, in which they would act to favor the anergy and the 

unrestricted multiplication of the bacilli. 

Descriptors: Mycobacterium leprae. Costimulatory molecules B7.1 and B7.2. 

Interleukin-10. Regulatory T-Lymphocytes. Interferon-gamma. 
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1.1 Hanseníase 

A hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, é uma doença infecciosa 

crônica granulomatosa, cujas manifestações clínicas predominantes são lesões de 

pele, mucosas e nervos periféricos (Lockwood, 2004). 

Caracteriza-se por um amplo espectro de formas clínicas as quais dependem 

em parte, da resposta imune do hospedeiro. O alto potencial incapacitante da doença 

está diretamente relacionado à capacidade de penetração do M. leprae na célula 

nervosa e seu poder imunogênico. Manifesta-se por um quadro clínico polimorfo, 

pode apresentar surto de agudização e gerar incapacidades quando diagnosticada 

tardiamente (Lockwood et al., 1993; Britton e Lockwood, 2004). 

Apesar da poliquimioterapia implantada há mais de duas décadas que reduziu 

muito a prevalência (192.246 casos registrados início 2011), ainda persiste com alta 

endemicidade em algumas regiões da Angola, Brasil, República Africana Central, 

República Democrática do Congo, Índia, Madagascar, Moçambique, Nepal e 

República Unida da Tanzânia (WHO, 2012). 

No Brasil a prevalência de casos novos registrados em 2011 foi de 33.955, 

apresentando um coeficiente de detecção considerado alto (17,65 por 100 mil 

habitantes), sendo que mais de 35% dos casos novos são diagnosticados com algum 

grau de incapacidade física, o que indica diagnóstico tardio. Vale ressaltar também 

que o coeficiente de detecção em indivíduos menores de 15 anos é considerado muito 
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alto (5,22 por 100 mil habitantes), indicando doença recente e existência de focos de 

transmissão ativos (Brasil, 2012). 

Mycobacterium leprae (ML) é um bastonete álcool ácido resistente (BAAR), 

reto ou levemente encurvado, com 1,0 a 8,0 micra de comprimento por 0,2 a 0,4 

micra de largura, que podem ser vistos isolados, agrupados ou em agrupamentos 

compactos unidos por uma substancia gelatinosa (gleia), quando são chamados 

globias, dispostos de modo semelhante a cigarros colocados paralelamente em um 

maço. O ML é a única bactéria que apresenta esse tipo de disposição (Brennan, 1986; 

Bryceson e Pfaltzgraff, 1990; Colston, 1993). 

Geralmente gram-positivo, de crescimento lento (cerca de 13 dias), é um 

parasita intracelular, possui cápsula constituída por dois lípides: o dimicocerosato de 

ftiocerol e o glicolipídeo fenólico-1 (phenolic glycolipid-1 - PGL-1), que contém um 

grupamento trissacarídico específico do M. leprae (Brennan, 1986; Bryceson e 

Pfaltzgraff, 1990). Recentemente, demonstrou-se que o PGL-1 é fundamental na 

entrada do bacilo na célula de Schwann, unindo-se ao receptor α-destroglicana e 

laminina α2 da membrana basal (Rambukkana et al., 1998). Por isso, essa é a única 

micobactéria com PGL-1 e capacidade neurotrópica. A colonização de células de 

Schwann por ML também estimula a formação de granuloma e injúria do nervo 

mediada por célula (Spierings et al., 2001). 

A infecção se inicia em macrófagos, células endoteliais e células de Schwann. 

Esse bacilo não cresce em meios de cultura artificiais, ou seja, não é cultivável in vitro. 

A transmissão é inter-humana, através do contato íntimo e prolongado com 

paciente multibacilar (forma infectante da doença), sem tratamento. A principal via 

de eliminação do bacilo e a mais provável via de entrada deste no organismo são as 
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vias áreas superiores (mucosa nasal e orofaringe). O período de incubação é 

considerado longo, cerca de cinco anos em média, podendo variar de dois a mais de 

20 anos (Ridley e Jopling, 1966; Britton e Lockwood, 2004). 

Após a fase Indeterminada ou Inicial (I) caracterizada por mancha 

hipocrômica hipoestésica, pode evoluir em diferentes formas que variam segundo a 

resistência imune celular do indivíduo constituindo um modelo de doença espectral 

horizontal. De um lado do espectro se dispõe a forma tuberculoide (tuberculoid - TT) 

caracterizada por poucas lesões, bem delimitadas e assimétricas, ou placa 

eritematosa, anestésica e/ou nervo espessado, com baciloscopia negativa, e do ponto 

de vista histopatológico observa-se reação granulomatosa tuberculoide, sendo que a 

reação de Mitsuda revela-se positiva. Todos esses parâmetros apontam para a 

presença de uma boa resposta imune celular. Do lado oposto do espectro se dispõe a 

forma virchowiana (lepromatous - LL) caracterizada por pápulas, nódulos, infiltração 

difusa, lesões simétricas, nervo espessado, eventualmente manifestações sistêmicas 

(nasal, laringe, faringe, olhos, articulações, etc.), baciloscopia altamente positiva, e 

histopatologia demonstrando infiltrado de histiócitos vacuolizados e grande número 

de bacilos. A reação de Mitsuda neste polo é sempre negativa e observam-se níveis 

elevados de anticorpos específicos para o PGL-1. No centro do espectro se encontra 

o grupo dimorfo (borderline-tuberculoid - BT, borderline borderline - BB, e 

boderline lepromatous - BL) (Opromolla, 2000). 

A fim de operacionalizar o tratamento, os indivíduos podem ser agrupados 

quanto ao número de lesões: Hanseníase Paucibacilar (PB), em que os indivíduos 

apresentam até cinco lesões e/ou um tronco nervoso acometido, e que inclui as 

formas Indeterminada (I), Tuberculoide (T) e Borderline Tuberculoide (BT); e 
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Hanseníase Multibacilar (MB), em que os indivíduos apresentam mais de cinco 

lesões e/ou mais de um tronco nervoso acometido, e inclui as formas Borderline 

borderline (BB), Borderline lepromatous (BL) e Lepromatous (LL) (WHO, 2004). 

A hanseníase pode apresentar no curso crônico quadros agudos denominados 

Estados Reacionais relacionados à resposta imunológica do indivíduo aos antígenos 

bacilares. Ocorrem em geral durante o tratamento, mas podem surgir após o 

tratamento ou muitas vezes possibilitam o diagnóstico (tardio) da hanseníase. A 

reação tipo 1 ou reversa (RR) é mediada por célula (imunidade celular), ocorre nas 

formas Borderline (BT, BB, BL). Caracterizam-se por: pápulas, placas eritêmato-

edematosas novas ou exacerbação das preexistentes. A reação tipo 2 ou Eritema 

Nodoso Hansênico (ENH) ocorre em especial por depósito de imunocomplexos nas 

formas multibacilares (BB, BL, LL). Caracterizam-se por: nódulos eritematosos 

dolorosos, adenite, artrite, iridociclite, epididimites, febre, mal estar geral (Lockwood 

et al., 1993; Walker e Lockwood 2007). 

O comprometimento neurológico na hanseníase, se clínico ou subclínico, 

ocorre em todas as formas, em associação, ou não, com o envolvimento 

dermatológico. O desenvolvimento deste comprometimento pode ocorrer durante os 

estados reacionais (RR e ENH) em que podem ocorrer neurites agudas e subagudas, 

e a neurite silenciosa, que provoca lesão neural progressiva sem sinais clínicos 

evidentes. 
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1.2 Imunopatogenia 

As várias formas clínicas estão relacionadas a diferentes respostas imunes do 

hospedeiro. No polo tuberculoide, as lesões são caracterizadas por infiltração de 

linfócitos CD4+ que expressam IFN-γ, os quais formam granulomas compactos 

contendo células epitelioides e células gigantes envolvendo estruturas nervosas da 

derme; raramente são encontrados bacilos. Esta potente resposta imune celular é 

corroborada, in vitro, pela intensa resposta linfoproliferativa e secreção de citocinas 

tipo Th-1, e, in vivo, pela positividade da reação de Mitsuda e uma discreta resposta 

de anticorpos. No polo oposto, a hanseníase virchowiana é caracterizada pela 

ausência de resposta imune celular específica, porém reatividade relativamente 

preservada a outras micobactérias. A multiplicação dos bacilos permanece não 

controlada, e observam-se nas lesões macrófagos repletos de bacilos, com aspecto 

esponjoso. A presença de células CD4+ e CD8+ é escassa, e os granulomas mal 

organizados. Há presença de altos títulos de anticorpos anti-PGL-1 contra outras 

proteínas específicas do bacilo, assim como de antigenemia e antigenúria (Roche et 

al., 1991; Triccas et al., 1996; Cho et al., 2001). 

Entre as formas polares da hanseníase também existem as formas instáveis, 

com amplo espectro de manifestações clínicas e que podem desencadear quadros 

reacionais. A hanseníase dimorfa (BB), pode adquirir características tanto 

tuberculoide (BT), como virchowiana (BL), ou simplesmente permanecer como 

dimorfa (BB), dependendo da intensidade de resposta imune celular do hospedeiro. 

No entanto, na evolução da forma BT para BL, observa-se uma progressiva 

tendência à diminuição da resposta celular associada a um aumento da carga bacilar e 

da resposta humoral (Foss et al., 1993; Britton e Lockwood, 2004). 
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O entendimento dos mecanismos imunológicos subjacentes à diversidade do 

espectro clínico da hanseníase, e em especial da anergia antígeno-específica do polo 

virchowiano, tem sido o foco principal da investigação imunológica. Entre as 

possibilidades que têm sido levantadas para elucidar as alterações imunológicas, se 

incluem as hipóteses de desvio imunológico (“immunedeviation”) da resposta 

mediada por células TCD4+, de deleção das células T reativas a antígenos bacilares 

no polo virchowiano, e presença de células T regulatórias ou supressoras. A hipótese 

de desvio imunológico (de Th-1 para Th-2) é respaldada por várias observações 

clínico-laboratoriais, desde a infiltração por linfócitos TCD4+ com perfil Th-1, 

produção intensa de IFN-, TNF-, IL-2 e 15, até a expressão intensa de RNA 

mensageiro (RNAm) para IL-12, importante para o direcionamento para uma 

resposta tipo Th-1 (Yamamura et al., 1992). Ademais, células T de pacientes do polo 

tuberculoide, porém não do polo virchowiano, expressam receptores para IL-12 e 

respondem à estimulação por IL-12. 

Em contraste, as lesões de paciente do polo virchowiano contém RNAm para 

citocinas do tipo Th-2 como IL-4 e IL-10 e quando analisadas células mononucleares 

desses pacientes in vitro, observam-se níveis elevados de ambas citocinas. Em alguns 

pacientes, entretanto, o desvio resposta Th-2 não é tão pronunciado, mas anergia a 

antígenos de M. leprae persiste, sugerindo a possibilidade de deleção de células T 

respondedoras nestes casos (Mutis et al. 1994; Misra et al., 1995). Finalmente, a 

hipótese de inibição ativa por células supressoras ou regulatórias foi aventada a partir 

do isolamento de clones de células TCD4+ de pacientes do polo virchowiano que 

têm a capacidade de inibir a resposta especifica de outros clones ditos 

“respondedores” do mesmo paciente (Mutis et al.,1994). Adição exógena combinada 
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de IL-12 e IL-2 teria a capacidade de reverter este efeito inibitório, sugerindo a 

natureza “regulatória”, portanto reversível, deste fenômeno (de Jong et al., 1997). 

A interação hospedeiro-parasita na hanseníase é um fenômeno dinâmico, 

sujeito a flutuações, de forma que a classificação de pacientes em um determinado 

polo pode não ser permanente. Estas flutuações caracterizam um importante 

fenômeno imunológico, os denominados Estados Reacionais. As reações ditas do 

tipo 1 (RR) ocorrem por exemplo em cerca de 30 % dos paciente classificados como 

dimorfos, e se caracterizam por um aumento espontâneo da reatividade de células T a 

antígenos micobacterianos (Britton, 1998). Estas reações se caracterizam por 

infiltração de linfócitos TCD4+ que expressam TNF- e IFN- nas lesões cutâneas e 

nervosas que resultam numa acentuação do processo inflamatório com dor, edema e, 

às vezes, destruição das estruturas teciduais e perda de função. Há também aumento 

da produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias pelas células mononucleares 

do sangue periférico. 

A reação tipo 1 pode ser de piora também denominada “reação de 

degradação” (down grading reaction) ou de melhora, também denominada reação 

reversa ou inversa. A primeira ocorre em doentes sem tratamento ou que o fazem de 

forma irregular. Nesse caso as lesões existentes tornam-se mais eritêmato-

edematosas, surgem lesões novas agudas, quentes e dolorosas; essas manifestações 

agudas também ocorrem nos nervos. Na baciloscopia observa-se aumento da carga 

bacilar. A reação reversa ou de melhora, ocorre, em geral, após três meses de 

tratamento, apresentando quadro clínico semelhante à reação de degradação, porém 

com melhor organização dos granulomas tuberculoides e melhor definição das lesões 

que se tornam mais bem delimitadas, mantendo quadro agudo de dor, calor, eritema e 
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edema. A melhor organização dos granulomas ocorre também nos nervos, 

provocando intensa reação destrutiva. Quanto à baciloscopia, há diminuição da carga 

bacilar e muitas vezes bacilos estão ausentes (Lockwood et al., 1993). 

Todos estes eventos regridem com o uso de corticosteroides, porém em 

alguns pacientes, o processo inflamatório volta a se exacerbar com a retirada da 

medicação (Sarno et al.,1991; Khanolkar-Yong et al.,1995; Little et al., 2001). 

Já o eritema nodoso hansênico se caracteriza por um processo inflamatório 

sistêmico em resposta à deposição de imuno complexos, e que resulta na infiltração 

neutrofílica e ativação do sistema complemento em vários órgãos, e forte elevação 

dos níveis de TNF- circulantes ocasionado toxicidade sistêmica (Sarno et al., 

1991). Além disso, dados recentes sugerem que a resposta imune mediada por 

células também apresenta um importante papel nesse processo inflamatório agudo 

(Kahawita e Lockwood 2008). Clinicamente observam-se pápulas e nódulos 

eritematosos, dolorosos, de distribuição difusa, associado à febre, mal estar, neurite, 

artrite, irite e linfadenites. Nos quadros graves, as lesões cutâneas podem cursar com 

vesículas, bolhas ou necrose. 

Com a finalidade de entender melhor a interação do M. leprae com o sistema 

imune, este trabalho propõe investigar o envolvimento de moléculas coestimulatórias 

e das células T regulatórias na resposta imune celular, na tentativa de compreender o 

desequilíbrio na produção das citocinas, observado nos pacientes anérgicos. 
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1.3 Moléculas Coestimulatórias, Células T Regulatórias e a Resposta Imune 

Celular 

Além do importante papel desempenhado pelas citocinas na regulação da 

resposta imune, é importante salientar que uma resposta celular efetiva envolve 

ativação produtiva da célula T através de dois sinais: o primeiro que se relaciona ao 

reconhecimento do peptídeo antigênico no contexto do Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (CPH) pelo receptor da célula T (TCR) e o segundo sinal, 

também denominado coestimulação, que se relaciona a várias moléculas presentes na 

superfície da célula apresentadora de antígeno interagindo com correceptores da 

célula T. 

As moléculas coestimulatórias mais bem caracterizadas até o momento nas 

células apresentadoras de antígeno (APC) são as glicoproteínas B7.1 (CD80) e B7.2 

(CD86), estruturalmente relacionadas, que fazem parte da família B7. Tais moléculas 

são componentes homodiméricos da superfamília das imunoglobulinas, encontradas 

exclusivamente na superfície das células capazes de estimular a proliferação de 

células T. O receptor de moléculas B7 (CD 80 e CD 86), nas células T, é o CD28, 

outro membro da superfamília das Imunoglobulinas. Vários trabalhos demonstraram 

que a ligação do CD28 de células T naive com seus ligantes nas células 

apresentadoras de antígeno B7-1 ou B7-2, acarreta um potente sinal coestimulatório 

para ativação de células T que resulta na indução de produção de citocinas 

principalmente IL-2 e IFN-, e a expressão do CD25 dando início à ativação do ciclo 

celular (Dubey et al., 1995; Haynes et al., 1999; Elloso e Scott, 2001). Uma vez 

ativadas, as células T expressam uma variedade de proteínas que contribuem para 

sustentação ou modificação dos sinais coestimulatórios que dirigem a expansão 

clonal e diferenciação das células. 
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As proteínas relacionadas ao CD28 também são induzidas nas células T 

ativadas e servem para modificar o sinal coestimulatório de acordo com a resposta 

que a célula T desenvolverá. Uma delas é a CTLA-4 (CD152), um receptor adicional 

para as moléculas B7. CTLA-4 se assemelha muito com a sequência de CD28 e as 

duas moléculas são codificadas por genes estreitamente interligados. Entretanto, 

CTLA-4 liga-se às moléculas B7 com cerca de 20 vezes mais avidez do que a CD28 

e leva à inibição da ativação celular com diminuição de IL-2 e da progressão do ciclo 

celular. O papel inibitório regulado pelo CTLA-4 na ativação de células T foi 

demonstrado em camundongos deficientes dessa molécula, que morreram de 3-4 

semanas com infiltração linfocítica maciça levando a destruição dos órgãos e tecidos 

(Chen, 2004). 

Na hanseníase, estudos realizados com clones de células T de pacientes 

obtidas de lesões do polo tuberculoide, revelaram que a resposta de memória das 

mesmas pode ser bloqueada por anticorpos anti-B7-1, mas não por anticorpos anti-

B7-2 ou anti-CTLA. Por outro lado, a resposta de clones de células T obtidos de 

células do sangue periférico de pacientes do polo virchowiano era fortemente 

modulada pelo CD28, diferente das células obtidas do polo tuberculoide. Portanto, 

coestimulação via B7-1, mas não B7.2, parece ser importante para a manutenção da 

resposta imune nos pacientes do polo tuberculoide (Schlienger et al., 1998). 

A expressão de CD80 e 86 em linfócitos, por outro lado, tem sido pouco 

explorada na literatura, apesar de vários estudos terem demonstrado função de 

regulação negativa destas moléculas na resposta imune (Sun, et al, 2005). Nossa 

observação de que elevada proporção dos linfócitos T de pacientes com 

paracoccidioidomicose, expressam estas duas moléculas (~25-40%), dependendo do 
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estímulo, significativamente superior à mesma sub-população em controles curados 

[≤20%]), nos leva a especular que as mesmas possam exercer esta mesma função na 

resposta a antígenos em pacientes com hanseníase (Cacere et al., 2008). Von 

Boehmer (2005), em revisão, sugere esta via alternativa (interação CTLA4-CD80/86 

não dependente de célula T regulatória) como um importante mecanismo de 

regulação da resposta imune. Entretanto esta possibilidade também não é 

corroborada pelos resultados dos experimentos de avaliação da resposta proliferativa 

na presença de anti-CTLA4, que não resultou em restauração da resposta 

proliferativa antígeno específica (Cacere et al., 2008). 

Uma terceira proteína relacionada ao CD28 é induzida em células T ativadas 

e expressa rapidamente após a ligação TCR-MHC; ela é chamada de Indutor 

coestimulatório de células T ou ICOS. Os ligantes dessa molécula denominados 

LICOS e B7-H2 são produzidos em células dendríticas, monócitos e células B 

ativadas. ICOS não é expresso constitutivamente em células T naive, o que o 

diferencia do CD28. Essa molécula regula tanto as células Th1 como Th2 durante a 

fase inicial de diferenciação. Durante a ativação inicial das células T naive o efeito 

do ICOS na proliferação de células T e na produção de IL-2 são modestos e 

suficientes para manter a ativação e diferenciação celular quando comparado com a 

estimulação com CD28. Vários trabalhos demonstraram que o ICOS pode regular a 

produção de citocinas por células T efetoras recentemente ativadas. Estes trabalhos 

se basearam no bloqueio de sinalização via ICOS, por meio de adição de anticorpos 

anti-ICOS ou de seu receptor (ICOSr), e observaram o aumento na produção de IL-4, 

IL-5, IL-10, IFN-, TNF e GMCSF(Greenwald et al., 2002 e 2005; Mittrücker et al., 

2002; Okamoto et al., 2003; Dong et al., 2001). O bloqueio de ICOS no início da 
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estimulação das células T naive aumenta a diferenciação celular para um padrão de 

citocinas Th1 (Freeman, 2002). 

Wassink et al, 2004, demonstraram que o aumento da expressão de ICOS 

mantém por vários dias a ativação celular após a ligação via TCR e que a ligação do 

ICOS em células Th efetoras pré-ativadas aumenta à produção de citocinas com uma 

magnitude proporcional aos níveis de expressão de ICOS. Observaram também que 

nos primeiros dias após a ativação, a expressão de ICOS pelas células Th ativadas é 

regulada positivamente pela IL-12 e IL-23, em contraste a IL-4, que reduz a 

expressão do ICOS. 

Além de ICOS, outra molécula, PD-1 (Programador de morte-1) foi descrita 

com seus ligantes PDL-1 e PDL-2 encontrados em monócitos e células dendríticas e 

sua expressão parece ser regulada por IFN- ou IFN-/LPS. PD-1 é expresso por 

células T CD4+ e CD8+, células B e células mieloides ativadas e não é encontrado 

em células não estimuladas. O principal papel de PD-1 no sistema imune é a 

manutenção da tolerância periférica. Após a interação com seus ligantes mediada 

pelo TCR, inibe a proliferação e produção de citocinas (IL-2, IL-4, IL-10 e IFN-) 

pelas células T previamente ativadas (Greenwald et al., 2005; Matsumoto et al., 

2008). Vários estudos têm demonstrado que RNAm de PD-1 está expresso em altos 

níveis em células T regulatória CD4+CD25+ e em células T anégicas, sugerindo 

vários meios pelo qual PD-1 estaria envolvido na regulação da tolerância de células 

T (Lechner et al,, 2001; Gavin et al,, 2002). A interação PD-1: PDL-2 mediada via 

TCR também inibe a proliferação de células T e produção de citocinas pelas células 

T CD4+ (Latchaman et al, 2001). Em baixa concentração de antígenos, a interação 

PD-1: PDL-2 inibe fortemente o sinal B7-CD28. Em contraste altas doses de 
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antígenos reduzem a produção de citocinas, mas não inibe a proliferação de células 

T. A interação PD-1: PDL-1 pode contrabalancear a ativação mediada pelo CD3 

quando a coestimulação mediada pelo CD28 é sub ótima (Freeman, et al., 2000). 

A inibição da proliferação de células T pela interação PD-1:PDL é mediada 

pela diminuição da produção de IL-2 atingindo tanto o subgrupo de células T CD8+ 

como as células T CD4+ (Carter et al,, 2002). O bloqueio dessa interação aumenta a 

expansão de células T antígeno-específica em resposta à imunização in vivo e afeta 

tanto células Th-1 como Th-2 (Salama et al,, 2003). A inibição de PD-1 induz a 

proliferação de células T efetoras em indivíduos infectados pelo adenovírus 

resultando na rápida eliminação do vírus (Iwai et al., 2003). 

Em paralelo com a ativação de moléculas coestimulatórias e sua correlação 

com a produção de citocinas de padrão Th1 e Th2, observamos que as células T 

regulatórias (Treg) podem também estar envolvidas de alguma forma na supressão de 

células T de determinados pacientes com hanseníase, seja no aumento desta 

população celular como na produção de determinadas citocinas por estas produzidas. 

Vários tipos de células T regulatórias vêm sendo descritas com base em sua 

origem, geração e mecanismo de ação. Foram descritos dois subgrupos principais de 

células regulatórias: as células que expressam foxp-3 naturalmente, produzidas no 

timo, e as células T regulatórias que se desenvolvem na periferia convencionalmente 

a partir de células TCD4+ após a exposição a vários sinais como: citocinas 

regulatórias, drogas imunossupressoras, ou células apresentadoras de antígenos que 

produzam determinadas citocinas induzidas por produtos microbianos (O’Garra e 

Vieira, 2004). Estas células também são identificadas por expressarem em sua 

superfície de forma constitutiva o receptor da cadeia α da IL-2 (CD25). Elas também 
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expressam CTLA4, fator de necrose tumoral (TNF) e receptores da família TNF 

(GITR, OX40), além de CD39, CD73 (Deaglio, et al., 2007). No entanto, todos estes 

marcadores não são específicos para as células Treg, pois células T ativadas também 

podem expressar transitoriamente estes marcadores (Shevach, 2006). 

As Tregs inibem a diferenciação, ativação, proliferação, secreção de citocinas 

ou migração de células T convencionais. Ensaios in vitro demonstraram que o 

mecanismo de supressão é dependente de contato, visto que, quando separadas das 

células efetoras por uma membrana semipermeável são incapazes de inibir a 

proliferação celular. Ao avaliar este mecanismo de supressão foi demonstrado que as 

Treg induzem a expressão de indoleamine 2,3-dioxygenase em células dendríticas, 

uma potente molécula regulatória que induz o catabolismo do triptofano em 

quinurerina, particularmente tóxica para células T. Este processo é dependente da 

molécula CTLA-4, um marcador de superfície expresso pelas Treg que quando 

bloqueado reverte a supressão da proliferação celular das células T efetoras mediada 

pelas Treg. Outro mecanismo de supressão utilizado pelas Tregs para inibir a 

proliferação e diferenciação de células T efetoras é a inativação catalítica da 

adenosina trifosfato (ATP) pela CD39. Esta observação foi documentada em modelo 

experimental de alergia de contato, mostrando que as Tregs que expressavam CD39 

suprimiram eficientemente a reação de hipersensibilidade, efeito não observado na 

ausência de expressão de CD39 pelas Tregs (Ring et al., 2009). 

Para que as células dendríticas produzam moléculas com atividade 

imunossupressora, trabalhos sugerem que as células Treg poderiam estar modulando 

de forma negativa a capacidade destas células de ativarem células T efetoras. Ivar e 

colaboradores primeiramente documentaram em camundongos que células Treg 
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direcionam in vitro a diminuição da expressão das moléculas coestimulatórias CD80 

e CD86 por células dendríticas. Estudos com células Treg humanas indicam que 

estas células podem modular as funções de monócitos e macrófagos (Taams et al., 

2005, Tiemessen et al., 2007). No entanto, o mecanismo preciso envolvido nesta 

modulação não é conhecido, mas sugere-se que pode ser modulado através de 

moléculas de superfície como CTLA4, e/ou citocinas como IL-10 e TGF-β. 

As Tregs estão presentes em quase todos os tecidos e particularmente um 

grande número destas células pode ser encontrado na pele. Para avaliar a função das 

Tregs na pele, camundongos Scurfy deficientes de Foxp3 foram reconstituídos com 

Tregs incapazes de migrar para a pele e rapidamente foi observada inflamação 

cutânea sugerindo que as células Tregs residentes na pele tem a função de manter a 

homeostase no local. Desta forma, é possível que inflamações cutâneas e distúrbios 

autoimunes estejam associados com diminuição no número de Tregs na pele 

lesionada (Brunkow et al., 2001; Wildin et al., 2001). 

Várias moléculas contribuem para o desenvolvimento das células Treg 

Foxp3+. Até o momento o eixo CTLA-4-B7, parece ser o mais importante no 

desenvolvimento destas células (Liang et al., 2005; Zheng et al., 2006). Wang, et al. 

(2008), demonstraram o importante papel da molécula PDL-1 expressa pelas células 

dendríticas por induzirem células Treg e controlar desta forma a tolerância periférica. 

Durante a infecção por Helicobacter pylori, células gástricas epiteliais demonstraram 

um aumento da expressão da molécula PD-1 e seu ligante PDL-1, favorecendo o 

desenvolvimento das células Treg expressando o Foxp3 (Beswick et al., 2007). 

Tendo em vista que a hanseníase é um dos exemplos mais ilustrativos da 

complexidade da interação hospedeiro-parasito, e, que existe nesses pacientes uma 
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desregulação na produção de citocinas e uma resposta proliferativa deficiente frente 

ao M. leprae, vimos a importância de estudar o papel dessas moléculas e sua relação 

com a produção de citocinas na resposta imune celular dos pacientes 

comparativamente aos indivíduos expostos, porém sem doença. 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Geral 

Desenvolver estudo imunológico de células mononucleares de pacientes com 

hanseníase estimuladas por antígenos específicos do M. leprae com a finalidade de 

compreender melhor a imunopatogenia da hanseníase, em especial a regulação por 

moléculas coestimulatórias e células T regulatórias na indução de anergia em pacientes 

do polo virchowiano. 

2.2 Específicos 

a) Avaliar a expressão das moléculas coestimulatórias (B7-1 e B7-2), na 

superfície de linfócitos T CD3+ e CD 14+ in vitro. 

b) Avaliar a expressão das moléculas coestimulatórias (CD28, CTLA-4, 

ICOS e PD-1) durante a ativação de linfócitos in vitro. 

c) Avaliar a expressão de CD25, Foxp-3 em células TCD4+, e relacioná-las à 

expressão de IL-10, TNF e TGF-β in vitro. 

d) Verificar a expressão das citocinas tipo Th1 e Th2 in situ (biópsia das 

lesões) e células T CD25+Foxp3+. 

e) Correlacionar esses achados da expressão de citocinas in situ e in vitro com a 

expressão das moléculas coestimulatórias durante a ativação de linfócitos em culturas de 

PBMC de pacientes e controles estimuladas com antígeno de Mycobacterium leprae. 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Pacientes e Controles 

Foram estudados indivíduos adultos (> 18 anos), de ambos os sexos, Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) negativos após consentimento esclarecido: No total, 

foram analisados 30 pacientes com hanseníase previamente ao tratamento, sendo 14 

com a forma tuberculoide (TT, BT) e 16 com a forma virchowiana (BL, LL) da 

doença. O grupo controle foi composto de 10 indivíduos contatos domiciliares 

saudáveis, de pacientes multibacilares. 

Estes pacientes foram provenientes da Unidade 3902 da Divisão de Clínica 

Dermatológica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HC-FMUSP). 

3.2 Antígenos 

Foram utilizados sonicado de M. leprae (M. leprae cell wall antigen 

gentilmente cedido por John Spencer - Mycobacteria Research Laboratories, Colorado 

State University - contract #N01-AI-25469) e, como antígeno controle, Candida 

Metabolic Antigen (CMA Sanofi- Pasteur, Paris, France). Como controle positivo 

adicional em alguns experimentos foi usado o mitógeno fitohemaglutinina (PHA 

Sigma, Saint Louis, MO, USA). 
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3.3 Obtenção e Estimulação de Células Mononucleares de Pacientes e Controles 

Inicialmente, foram coletados 40 mL de sangue periférico em tubos 

heparinizados de pacientes e controles. O sangue coletado foi submetido à separação 

por centrifugação em gradiente de densidade Ficoll-Hypaque (Pharmacia, Sweden) 

para a obtenção de células mononucleares (PBMC). Após a separação, estas células 

foram lavadas com salina por duas vezes e no final ressuspensas em meio RPMI 

suplementado com gentamicina e 10% soro AB (Sigma, USA). Para cada experimento 

realizado, foram ajustadas as concentrações celulares e antigênicas desejadas. 

Para a análise da resposta linfoproliferativa, as células mononucleares foram 

ajustadas para 2,5 x 10
5
/well e cultivadas por seis dias em placas de cultura de 96 

alvéolos, (Corning-Costar, Cambridge, MA, USA) à 37 C com 5% de CO2  na 

presença de antígenos de Mycobacterium leprae (10 µg/mL MLCwA), um antígeno 

microbiano não relacionado a M. leprae, obtido de Candida albicans (CMA, diluição 

1:200 previamente padronizada em nosso laboratório) e o mitógeno fitohemaglutinina 

(PHA, na concentração de 5 g/mL, este adicionada no 4
o
 dia de cultura). A 

linfoproliferação foi avaliada pela incorporação de timidina triciada (0,5 Ci/well 

Amersham, NEN) adicionada 18h antes do fim da cultura e a radioatividade foi medida 

em contador beta (1205 Betaplate - Perkin-Elmer, Boston, MA,USA). 

A análise da expressão das moléculas coestimulatórias e de células T regulatórias 

foram realizadas no quarto dia de cultura de acordo com protocolo estabelecido 

anteriormente em nosso laboratório (Cacere, et al., 2008). Para essas análises as células 

foram cultivadas em placas de 24 ou 48 alvéolos (Corning-Costar, Cambridge, MA, 

USA), na concentração de 2,5 x 10
6
/well à 37 C com 5% de CO2 na presença de meio 

apenas e estimuladas com antígenos e mitógeno conforme mencionados acima. 
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3.4 Análise da Expressão das Moléculas Coestimulatórias por Citometria de Fluxo 

Para a análise da expressão das moléculas coestimulatórias, as células 

mononucleares foram ajustadas para 2,5 x 10
5
/well e cultivadas por seis dias em 

placas de cultura de 24 (1 mL) ou 48 alvéolos (0,5 mL). Após este período, as células 

estimuladas ou não foram removidas da placa de 24 alvéolos e lavadas com 

PBS/BSA 1%. Em seguida foram adicionados 10 L dos anticorpos de superfície 

marcados com seus respectivos fluorocromos. Em um tubo, tanto as células 

estimuladas como as células sem estímulos, foram marcadas com os anticorpos anti-

CD3 (tri-color, Caltag, Burlingame, CA,USA), anti-CD28 (PE, Caltag) e anti-

CTLA4 (Cy-chrome, BD Pharmingen, San Diego, CA, USA). Em outro tubo foram 

acrescidos 10 L de anti-CD3 (tri-color, caltag), anti-PD-1 (FITC, eBioscience, San 

Diego, CA, USA) e anti-ICOS (PE, eBioscience) e outro tubo com os anticorpos 

anti-CD3, anti-CD80 (eBioscience) e anti-CD86 (eBioscience). As células foram 

incubadas por 30 minutos, sendo então adicionados mais 500 L do tampão de 

lavagem e submetidas à análise por citômetro de fluxo. 

3.5 Separação de Células CD14+ por Nanopartículas Magnéticas (EasySep, 

STEMCELL Technologies) 

Para a obtenção de células CD14+ por nanopartículas, primeiramente foi 

realizada a separação de células mononucleares de sangue periférico por ficoll-

hypaque conforme descrito acima. Após a separação foi determinado através da 

contagem na câmara de Newbauer o número de células totais obtidos. A seguir, estas 

células foram centrifugadas e ressuspensas com tampão específico (PBS/BSA/EDTA), e 
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imediatamente acrescentado o coquetel com anticorpo anti-CD14 conjugado com 

fluorocromo (Coktail para seleção positiva de CD14, EasySep, StemCell 

Technologies) de acordo com o número de células totais, ou seja, para cada 20 μL 

x10
7
. Em seguida, as células foram incubadas por 15 minutos. 

Após o primeiro período de incubação, foram adicionadas as nanopartículas 

magnéticas (Magnetic Nanoparticles, EasySep) e incubadas por 10 minutos (para 

cada 1x10
7
 adicionar 10 μL de nanopartículas). Na sequência, o tubo contendo as 

células com o anticorpo e a nanopartícula, foi inserido em uma base magnética e 

mantido por cinco minutos. Passado os cinco minutos, a base com o tubo inserido foi 

invertido sendo dispensado todo o sobrenadante contendo as células CD14-, 

mantendo-se as células CD14+ aderidas à parede do tubo. Após este procedimento, o 

tubo foi retirado da base magnética e acrescido de tampão específico sendo repetido 

este procedimento de descarte do sobrenadante celular por mais duas vezes. 

Em seguida, as células foram centrifugadas e ressuspensas em RPMI com 

10% de soro AB, e então submetidas à contagem celular. Após a contagem, as 

células CD14+ foram ajustadas na concentração de 1x10
6
 células por well em placas 

de 24. Estas células foram mantidas em repouso por 48h e então acrescidas de 

antígeno. Com o acréscimo dos antígenos do estudo, estas células foram mantidas 

com estímulo por quatro horas e em seguidas analisadas por citometria de fluxo 

quanto à expressão de moléculas coestimulatórias de superfície (Cacere et al., 2008). 

Para estas análises foram utilizados um tubo com anti-CD14 (tri-color, Caltag), anti-

CD80 (FITC, Caltag) e anti-CD86 (PE, Caltag) e um tubo anti-CD14 (tri-color, 

Caltag) tanto para as células estimuladas como para as células sem estímulos. 
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3.6 Estudo Imunohistoquímico de Células T com Expressão de CD25 e Foxp3 

Esta etapa do trabalho foi realizada em colaboração com a Dra. Carla Pagliari 

e o aprimorando Wellington L. F. Silva do Laboratório de Patologia de Moléstias 

Transmissíveis do Departamento de Patologia da faculdade de medicina da USP. 

Cortes histológicos de 4 µm de espessura foram obtidos a partir de material 

embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas com solução 

adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane. 

A seguir, foi realizado a desparafinização em dois banhos de xilol por 20 e 10 

minutos e hidratação em sequência decrescente de etanol (100%, 95%, 70%) e água 

corrente durante cinco minutos cada. Foi feito o bloqueio de peroxidase endógena em 

câmara escura com três passagens de 10 minutos cada em solução de água oxigenada 

3%, e em seguida as lâminas foram lavadas em água corrente por 10 minutos, água 

destilada por cinco minutos e solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH 7,4 

por mais cinco minutos. 

Fez-se exposição antigênica com tampão TRIS/EDTA pH 9,0 a 95
º 

C
 
em 

banho-maria durante 20 minutos. Os cortes foram novamente lavados em água 

corrente, água destilada e tampão PBS pH 7,4. 

Após o procedimento de recuperação antigênica, fez-se a incubação com leite 

desnatado (Molico, Nestlé) a 10% em água destilada por 30 minutos à temperatura 

ambiente para bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido. Só então os espécimes 

foram incubados com os anticorpos primários diluídos a 1:50 em BSA 1% “over-

night” a 4
º
 C. 

Após duas lavagens com PBS por 10 minutos cada, os espécimes foram 

incubados com os anticorpos secundários anti-imunoglobulina de camundongo 
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(Dako, K690) ou anti-imunoglobulina de rato (Dako, E468) para os espécimes em 

que se pesquisava Foxp3, durante 30 minutos à 37
° 

C. Os espécimes foram 

novamente lavados com PBS e incubados com o complexo estreptavidina biotina do 

(LSAB K690, Dako) durante 30 minutos a 37
° 
C. A reação foi revelada com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3’- diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. 

Louis, MO/USA) 0,4% em PBS, acrescido de 1,2 mL de água oxigenada 3%. A 

intensidade de cor foi controlada ao microscópio óptico através de controles 

positivos que acompanharam cada reação. 

A seguir as laminas foram lavadas em água corrente por 10 minutos e 

contracoradas com Hematoxilina de Harris por 10 segundos. Os espécimes foram 

lavados em água corrente e desidratados em sequência crescente de etanol, 

diafanização em xilol e montagem das lâminas com resina. 

3.7 Estudo Imunohistoquímico de Citocinas IL-10 e TGFβ 

O protocolo para detecção de células expressando IL10 ou TGF-β assemelha-

se ao descrito anteriormente. Porém, ao tampão PBS utilizado na lavagem das 

lâminas entre as incubações com os anticorpos adicionou-se saponina a 0,1%. 

O anticorpo anti-IL10 (AF-217-NA, RD Systems) foi utilizado na diluição 

1:50 e o anticorpo anti-TGF-β, na diluição 1:100. 
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3.8 Dupla-Marcação Imunohistoquímica para Detecção Concomitante de 

Células com Expressão de Foxp3 e CD25. 

Foram analisados biópsias de pele de 18 pacientes, sendo nove tuberculoides 

e nove virchowianos. Cortes histológicos de 4 µm de espessura foram obtidos a partir 

de material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas 

com solução adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane. 

Foi realizada a desparafinização desse material em dois banhos de xilol por 

20 e 10 minutos e hidratação dos cortes em sequência decrescente de etanol (100%, 

95%, 70%) e água corrente durante cinco minutos cada. Foi feito o bloqueio de 

peroxidase endógena em câmara escura com três passagens de 10 minutos cada em 

solução de água oxigenada 3%, e em seguida as lâminas foram lavadas em água 

corrente por 10 minutos, água destilada por cinco minutos e solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) pH 7,4 por mais cinco minutos. 

Fez-se exposição antigênica com tampão TRIS/EDTA pH 9,0 a 95
º 

C
 
em 

banho-maria durante 20 minutos. Os cortes foram novamente lavados em água 

corrente, água destilada e tampão PBS pH 7,4. 

A seguir, fez-se a incubação com leite desnatado (Molico, Nestlé) a 10% em 

água destilada por 30 minutos à temperatura ambiente e os espécimes foram incubados 

com o anticorpo anti-Foxp3 diluído a 1:50 em BSA 1% “over-night” a 4
º
 C. 

Após duas lavagens com PBS por 10 minutos cada, os espécimes foram 

incubados com o anticorpo secundário anti-imunoglobulina de rato (Dako, E468) na 

diluição 1:300, durante 30 minutos à 37
° 
C. Os espécimes foram novamente lavados 

com PBS e incubados com o complexo estreptavidina biotina (LSAB K690, Dako) 

durante 30 minutos a 37
° 

C. A reação foi revelada com solução cromógena de 

diaminobenzidina (3,3’- diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis, 
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MO/USA) 0,4% em PBS, acrescido de 40 mg de cloreto de níquel e 1,2 mL de água 

oxigenada 3%. A intensidade de cor foi controlada ao microscópio óptico. A seguir 

as laminas foram lavadas em água corrente por 10 minutos, água destilada e tampão 

PBS. Em seguida incubou-se os espécimes com anticorpo anti-CD25 na diluição 

1:40 em BSA por duas horas a 37ºC. Os cortes histológicos foram lavados em PBS e 

incubados com o polímero Envision-G2-fosfatase (K355, Dako) por 30 minutos. A 

reação foi revelada com o cromógeno “permanent red” e contracorados com 

Hematoxilina de Harris por 10 segundos. Os espécimes foram lavados em água 

corrente e desidratados em sequência crescente de etanol, diafanização em xilol e 

montagem das lâminas com resina. 

As populações de células T CD25+FoxP3+ e células expressando IL-10 e 

TGFβ foram avaliadas de forma quantitativa utilizando o programa Image-Pro Plus. 

Foram analisados seis campos, fotografados no aumento de 400x e as células imuno-

marcadas foram quantificadas. 

3.9 Análise Estatística 

Os resultados foram submetidos à análise estatística utilizando-se o método 

não paramétrico de Mann-Whitney. Utilizou-se o programa de estatística “Graph Pad 

Prism” versão 5.01 para Windows (GraphPad software, San Diego, CA). 
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3.10 Aspectos Legais de Bioética, Biossegurança, Propriedades Intelectuais e 

Outras Determinações Pertinentes 

Os aspectos éticos e aqueles relativos à biossegurança foram julgados pela 

comissão científica e comissão de ética para análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. Os seguintes tópicos foram priorizados: i) anuência formal dos pacientes 

envolvidos; ii) respeito à privacidade dos pacientes; iii) busca de melhoria de 

assistência aos portadores de hanseníase. 

A inclusão dos pacientes no estudo foi realizada em acordo com as normas 

estabelecidas pelo comitê de ética em pesquisa médica do HC-FMUSP). O trabalho 

de pesquisa foi conduzido de forma a contemplar as disposições contidas nas 

resoluções CNS n 196/1996 sobre a pesquisa envolvendo seres humanos e atendeu as 

exigências éticas e científicas fundamentais. A elaborações do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do sujeito da pesquisa e/ou seu 

representante legal (Anexo A e B) foi baseada nas resoluções vigentes, e seguiu as 

seguintes orientações: linguagem acessível, esclarecimentos do propósito do estudo e 

dos procedimentos necessários, confidenciabilidade e privacidade. Aos pacientes foi 

assegurada a liberdade de opção de não participarem do estudo, sem prejuízo, atraso 

ou interferência no seu seguimento, escolha ou realização da coleta dos exames para 

pesquisa proposta. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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Neste capítulo serão apresentados dois artigos, já publicados, para que se possa 

fazer a compilação dos dados. 

4.1 Artigo 1 - Increased Expression of Regulatory T Cells and Down-

Regulatory Molecules in Lepromatous Leprosy 

 

4.1.1 Abstract 

T regulatory cells (Tregs) play an important role in the mechanism of host’s 

failure to control pathogen dissemination in severe forms of different chronic 

granulomatous diseases, but their role in leprosy has not yet been elucidated; 28 

newly diagnosed patients (16 patients with lepromatous leprosy and 12 patients with 

tuberculoid leprosy) and 6 healthy Mycobacterium leprae-exposed individuals 

(contacts) were studied. Tregs were quantified by flow cytometry (CD4+ CD25+ 

Foxp3+) in peripheral blood mononuclear cells stimulated in vitro with a M. leprae 
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antigenic preparation and phytohemagglutinin as well as in skin lesions by 

immunohistochemistry. The lymphoproliferative (LPR), interleukin-10 (IL-10), and 

interferon-γ (IFN-γ) responses of the in vitro-stimulated peripheral blood 

mononuclear cells and the in situ expression of IL-10, transforming growth factor-β 

(TGF-β), and cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) were also determined. We 

show that M. leprae antigens induced significantly lower LPR but significantly 

higher Treg numbers in lepromatous than tuberculoid patients and contacts. Mitogen-

induced LPR and Treg frequencies were not significantly different among the three 

groups. Tregs were also more frequent in situ in lepromatous patients, and this 

finding was paralleled by increased expression of the antiinflammatory molecules 

IL-10 and CTLA-4 but not TGF-β. In lepromatous patients, Tregs were intermingled 

with vacuolized hystiocyte infiltrates all over the lesion, whereas in tuberculoid 

patients, Tregs were rare. Our results suggest that Tregs are present in increased 

numbers, and they may have a pathogenic role in leprosy patients harboring 

uncontrolled bacillary multiplication but not in those individuals capable of limiting 

M. leprae growth. 

4.1.2 Introduction 

A spectrum of different clinical, bacteriologic, and histological 

manifestations is described in leprosy patients, which correlates to variations in 

host immune responses.
1 In patients with tuberculoid leprosy, the histological 

findings are characterized by infiltration of CD4+ T lymphocytes, compact 

granulomas, and few or no detectable bacilli. In vitro, such patients show 

vigorous lymphocyte proliferative responses and a Th-1 cytokine profile. In the 
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opposite pole, lepromatous leprosy reveals a poor granulomatous response, with 

few infiltrating CD4+ T cells, numerous bacilli, decreased Th-1 immune response, 

and shift to a Th-2 profile.
2 

In vitro, these findings are translated into lack of 

Mycobacterium leprae-specific lymphoproliferative responses.
3
 

Recently a subset of CD4+ T cells with suppressive function has been 

characterized
4
; these cells are best identified because of constitutive expression of 

CD25, the α-chain of the interleukin-2 (IL-2) receptor, and the forkhead/winged 

helix transcription factor 3 (FoxP3). The mechanisms involved in suppressing 

effector CD4+ T cells are still a subject of intense study, and several non-excluding 

mechanisms have been described.
5 These mechanisms can be mediated through 

either direct interaction between T regulatory cells (Tregs) and effector T cells or the 

release of cytokines. Tregs express high levels of CTLA-4, a costimulatory molecule 

that suppresses several functions of CD4+ T cells such as proliferation and IL-2 

secretion.
4,5 Tregs also have the ability to secrete high amounts of the 

antiinflammatory cytokines IL-10 and transforming growth factor-β (TGF-β).
4,5 

Both experimental and human studies have shown that autoimmune disorders like 

lupus and systemic sclerosis are associated with Treg depletion both in situ and in 

peripheral blood.
6-8 However, it has also been shown that Tregs play a crucial role in 

the regulation of the immune response to microbial antigens and may favor the 

persistence of pathogens causing chronic granulomatous disease such as 

leishmaniasis and tuberculosis.
9-11

 

Although Tregs exert an important role in the mechanism of host’s failure 

to control pathogen dissemination in different chronic granulomatous diseases, 

their role in leprosy has not yet been elucidated. 
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4.1.3 Patients and Materials 

Patients and controls. A total of 28 consecutive newly diagnosed leprosy 

patients admitted to our service were analyzed. All patients were studied before 

start of specific therapy; they were all human immunodeficiency virus (HIV)-

negative and without other infectious comorbidities; 16 patients had lepromatous 

leprosy (age range = 38 ± 4 years; 8 female and 8 male subjects), of which 13 

patients had borderline lepromatous leprosy (BL) and 3 patients had polar 

lepromatous leprosy (LL). The other 12 patients had tuberculoid leprosy (age 

range = 45 ± 5 years; 7 female and 5 male subjects), of which 10 patients had the 

borderline form (BT) and 2 patients had the polar form (TT). The first group had 

multibacillary disease, whereas the second group had a paucibacillary disease. A 

control group was made of six healthy exposed individuals (contacts; 35 ± 4 years) 

selected among persons living in close contact with the lepromatous leprosy 

patients. Exposure was defined by a positive response in the lymphoproliferation 

assay with the M. leprae antigen described below (Figure 1B). The study was 

approved by the Ethics Committee of the Clinics Hospital, University of Sã o 

Paulo Medical School (#0955/08). Informed consent was obtained from all 

participants. Blood was collected from patients and contacts, whereas a biopsy was 

taken from a typical lesion of the patients; no biopsies could be taken of normal skin 

of the patients or contacts for ethical reasons. 
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Figure 1. Treg (CD4+ CD25+ Foxp3+) frequency (A), LPR (B), IL-10 secretion (C), and IFN-γ 

secretion (D) in 2.5 x 10
5 PBMCs of tuberculoid (N = 10 -12), and lepromatous (N = 14 -16) 

leprosy patients and healthy exposed contacts (N = 6) stimulated in vitro with 

phytohemaglutinnin (PHA) or a M. leprae antigen (MLCwA) or not stimulated (medium). 

Results are presented as mean ± SEM. *P < 0.05; **P < 0.01. 

Peripheral blood mononuclear cells immunoassays. Peripheral blood 

mononuclear cell (PBMC) cultures were carried out as previously described.
12 

PBMCs were isolated from heparinized peripheral blood by density gradient and 

resuspended in RPMI supplemented with gentamicin (40 mg/mL) and 10% human 

AB serum (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). PBMCs were cultivated in 96 (1.0 x 

105/well) and 24 (1.0 x 106/well) well flat-bottomed plates with medium only, a 

cell wall preparation of M. leprae (MLCwA; 20 mg/mL), and as positive control, the 

mitogen phytohemaglutinin (PHA; 5 mg/mL; Sigma) at 37 °C and 5% CO2 as 

previously described.
9
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For lymphoproliferation assays (LPR), cells were incubated for 3 (PHA) 

and 6 (MLCwA) days in triplicates in 96-well plates and pulsed for additional 18 

hours with 1.0 mCi/well (3
H
)thymidine (Radiochemical Center, Amersham, UK) 

before harvest. Cell-bound radioactivity was measured using a β-plate scintillation 

counter (Perkin Elmer, Boston, MA). Results were expressed as mean counts per 

minute of the triplicates. 

For Treg quantification, the cultures were set out on 24-well plates. The cells 

were harvested at day 4, washed, and incubated with anti-CD4 (PC5; eBioscience, 

San Diego, CA) and anti-CD25 (FITC; Invitrogen, Camarillo, CA) for 20 minutes. 

The cells were then fixed and permeabilized (FIX & PERM; Invitrogen), and they 

were stained with antiFoxP3 (PE; eBiociences). Cells were then washed and 

immediately acquired and analyzed by flow cytometry (Coulter Epics XL, Hialeah, 

FL). The expression of FoxP3 and CD25 was examined in the CD4+ lymphocytes 

gate according to the work by Sakaguchi and others.
4 Compensation of the 

populations analyzed was carried out in each experiment using unstained cells and 

the fluorescence minus one protocol.
13 The results were expressed as the percentage 

of FoxP3+ CD25+ cells per at least 10,000 CD4+ lymphocytes. Enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) for quantification of interferon-γ (IFN-γ) and IL-10 

secretion in supernatants was carried out as in previous studies using commercial kits 

(R&D Systems Inc., Minneapolis, MN) according to the manufacturer.
12 The 

supernatants were harvested from 24-well PBMC cultures at day 4 and stored in 

aliquots at -80 °C until use. The lower limit of detection of the assays was 10 pg/mL. 

Immunohistochemistry of lesion biopsies. Biopsies were taken with a 

standard dermatologic biopsy punch. Biopsies were preferentially taken of well-
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circumscribed plaques in tuberculoid patients and in lepromatous patients, the most 

infiltrated lesions. For the immunohistochemical (IHC) study of patients’ biopsies, a 

streptavidin-biotin peroxidase method was used.
14 Briefly, after deparaffinization 

and hydration, antigen recovery was performed in a retrieval solution at pH 9.0 

(S2368; Dako, Carpinteria, CA) for 20 minutes at 95 °C. The primary antibodies anti-

IL-10 (MAB17; R&D), anti-TGF-β (Novocastra Leyca Biosystem, New Castle, UK), 

and anti-CTLA-4 (AF386-PB; R&D) as well as a labeled streptavidin-biotin complex 

(LSAB; Dako) were applied. 3,3-diaminobenzidine tetrahydroxychloride (DAB; 

Sigma) was used as chromogen, and the slides were counterstained with 

hematoxylin. All reactions were performed with positive and negative controls. The 

latter comprised isotype controls and omission of the primary antibody. Double 

immunostaining reaction was used to detect Foxp3/CD25 coexpression. Tissue sections 

were incubated with anti-Foxp3 antibody (14-4776; eBioscience) and developed with 

the LSAB complex (Dako). The peroxidase reaction was revealed with DAB/NiCl2 

(Sigma). The second reaction was performed with the anti-CD25 antibody (Leyca 

Biosystem, New Castle, UK), and the reaction was developed with Envision alkaline 

phosphatase (K401; Dako) and Permanent Red chromogen (Dako). Quantification 

of immunostained cells was performed using AxioVision 4.8.2 software (Zeiss). Six 

images from each specimen were considered. The area of the granulomatous 

inflammatory infiltrate was measured, and quantification of positive cells was done 

exclusively in these areas by two independent observers (M.L.P. and C.P.) blinded to 

the patients’ clinical status (lepromatous or tuberculoid leprosy). Adjacent non-

inflamed areas of the biopsies were also examined for the eventual presence of Tregs, 

which were not found. Ten biopsies of normal skin obtained during elective cardiac 
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surgery of patients with coronary disease were used for standardizing the double 

immunostaining reaction as well as negative controls. 

Statistical analysis. Statistical analysis was performed using the Kruskal-

Wallis test followed by Dunn’s post-test for the immunoassays data and the Mann-

Whitney test for the IHC data. 

4.1.4 Results 

In vitro induction of Tregs (CD4+ CD25+ Foxp3+) expansion in PBMC 

cultures with PHA and MLCwA were evaluated in tuberculoid patients, 

lepromatous patients, and contacts (Figure 1A). There were significantly higher 

percentages of MLCwA-induced Tregs in lepromatous leprosy than tuberculoid 

patients and contacts. There was apparently no difference in the capacity of Treg 

expansion between the three groups, because the PHA-induced Tregs frequencies 

were not significantly different. To address the functional relevance of the observed 

higher proportion of Tregs in lepromatous patients, we investigated two major 

phenotypic markers that characterize in vitro the anergic pole of leprosy, namely the 

high production of IL-10 and the lack of M. leprae antigens-specific lymphocyte 

proliferative responses.
2,3 In fact, lymphocytes from tuberculoid patients and 

contacts presented vigorous proliferative responses to PHA and MLCwA, whereas 

cells from lepromatous patients were only able to proliferate to PHA (Figure 1B). 

Significantly higher responses to MLCwA were found in tuberculoid patients and 

contacts than lepromatous patients, whereas PHA responses did not show significant 

differences. Conversely, both unstimulated and MLCwA-stimulated PBMCs from 

lepromatous patients released significantly more IL-10 than those PBMCs from 
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tuberculoid patients and contacts, whereas release on PHA stimulation was not 

significantly different among the three groups (Figure 1C). We additionally 

determined the IFN-γ level in these supernatants. As expected, IFN-γ levels were 

significantly lower in MLCwA-stimulated cultures from lepromatous patients than 

tuberculoid patients and contacts; those levels in PHA-stimulated cultures were 

again equivalent (Figure 1D). Thus, the increased expression of Treg cells in 

lepromatous patients coincided with deficient antigen-specific INF-γ and 

lymphocyte proliferative responses but increased IL-10. 

To further assess the role of Tregs in leprosy patients, their frequency was 

investigated in the lesions of the patients. Biopsies of lesions were available from most 

tuberculoid (N = 9; 75%) and lepromatous (N = 11; 69%) patients. There was a 

significantly increased (2 ) amount of Tregs (CD25+ Foxp3+) infiltrating the 

cutaneous lesions in lepromatous patients compared with those Tregs from 

tuberculoid patients (Figures 2A and 3). In lepromatous patients, Tregs were 

intermingled with vacuolized hystiocyte infiltrates all over the lesion, whereas in 

tuberculoid patients, rare Tregs were seen, usually within the granuloma (Figure 3). 

No labeled cells were seen outside the inflamed areas. Tregs were rarely found in 

normal human skin; of 10 normal skin biopsies, no immunostained cells were 

identified in 8 biopsies, whereas in 2 biopsies, only one immunostained cell was 

counted in all fields. Analysis of the expression of IL-10 and TGF-β showed that IL-10 

but not TGF-β was significantly more expressed in lesions of lepromatous than 

tuberculoid patients (Figure 2B and D). CTLA-4 expression was also significantly 

higher in lepromatous than tuberculoid lesions (Figure 2C). 
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Figure 2. Frequency of CD25+ Foxp3+ (A), IL-10+ (B), CTLA-4+ (C), and TGF-β+ (D) cells in 

biopsies of lesions from tuberculoid and lepromatous leprosy patients. Each dot represents a 

sample; horizontal lines represent mean values. 
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Figure 3. Representative sections of (A) Fite-Faraco staining showing numerous 

bacilli in purple (lepromatous patient) and (B-F) IHC staining for (B) CD25 

(cytoplasmatic) and Foxp3 (nuclear), (C) IL-10, (D) CTLA-4, and (E) TGF-β in 

lepromatous leprosy and (F) CD25 and Foxp3 in tuberculoid  leprosy. Note the 

high number of double-positive (CD25/Foxp3) cells intermingled with the 

vacuolized hystiocyte infiltrate all over the lesion in B, whereas in F, rare double-

positive cells were seen within the granuloma. Original magnification: A, 1,000 

x; B-F,400x. Insets show the intracellular staining in more detail. 
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4.1.5 Discussion 

Antigen-specific T-cell anergy is a major feature of the severe forms of 

chronic granulomatous infectious diseases. The mechanisms driving this anergy 

are still a matter of debate. Elucidation of the mechanisms is an important issue, 

because it may facilitate the development of new strategies to treat these often 

serious infectious challenges. This issue has been renewed with the 

characterization of a subset of T cells with regulatory properties (Tregs)
4 that 

have the capacity to disarm effector T cells and thus, prevent disease-associated 

pathology.
5 However, in the case of infectious diseases, this prevention may be 

at the cost of reduced effectiveness of the immune response against the 

pathogen.
4,15 In fact, Tregs have been shown to contribute to the failure of the 

host in controlling the invading organisms, representing a mechanism that leads 

to persistence of the pathogen and consequently, chronic inflammation.
16 

Although better characterized in experimental models of infectious diseases, 

Tregs data on humans are less clear. Participation of these cells in the 

immunopathology varies depending on the agent, localization of the disease, and 

clinical presentation. 

In cutaneous leishmaniasis, Tregs with immunosuppressive function have 

been shown to accumulate in the early phase of acute lesions but decrease 

thereafter, and they reappear in chronic lesions.
17 They were nevertheless 

diminished in peripheral blood compared with healthy subjects.
17 Other works 

also did not find increased numbers of Tregs in peripheral blood of chronic 

cutaneous leishmaniasis, although these cells overexpressed the inhibitory 

molecule CTLA-4.
10

 They, however, accumulated in skin lesions and showed 
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immunosuppressive activity. Paradoxically, Tregs seem not to play a role in 

visceral leishmaniasis, and they are not expanded or accumulated in the 

peripheral blood or spleen of these patients.
18 On the contrary, they were found to 

play a role in post-kala-azar dermal leishmaniasis patients in India
19 but not 

Sudanese patients.
20 Similarly, Tregs with suppressive functions were increased in 

the peripheral blood of tuberculosis patients with disseminated disease but not 

in those patients with localized pulmonary disease.
9 They also accumulated in 

disease sites relative to peripheral blood. Part of this variability may eventually 

relate to different methodologies used to characterize Tregs, which in most studies 

based on the expression of CD25 or Foxp3 but not in the coexpression of both 

molecules. 

However, the role of Tregs in leprosy has been addressed in only a few 

studies, and a clear picture has not emerged.
21,22 We show here that Tregs are 

present in increased numbers and may have a pathogenic role in leprosy patients 

harboring uncontrolled bacillary multiplication (lepromatous leprosy) but not in 

those individuals capable of limiting M. leprae growth (tuberculoid leprosy). 

Increased frequency of CD25+ FoxP3+ T cells was seen both in in vitro M. 

leprae-stimulated PBMCs and disease sites. Our results differ from those results of 

another group, which found higher frequency of circulating Tregs in the peripheral 

blood of tuberculoid patients than lepromatous patients.
21 Diversity in cytometry 

strategy for defining the Treg population may account, at least in part, for the 

differences. In addition, this work studied ex vivo cells, whereas we analyzed in 

vitro-stimulated cells. Thus, altered Treg numbers among ex vivo PBMCs may 

reflect mainly the redistribution of these cells from peripheral blood to disease 
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sites. FoxP3+ Tregs have also been previously detected in biopsies of leprosy 

patients.
22 However, no statistical differences between Tregs frequency in the 

distinct categories of patients could be detected in that study, probably because of 

the limited number of patients within each category of the leprosy spectrum. 

Moreover, neither in situ double staining (CD25+/FoxP3+) nor appropriate 

quantitative imaging analysis could be performed in this study.
22

 

We also showed that the increased expression of Tregs was paralleled by 

higher in situ expression of CTLA-4 and IL-10 but not TGF-β, suggesting 

potential mechanisms by which these cells could suppress CD4+ T cell responses. 

Although several studies verified the in vitro immunosuppressive ability of Tregs 

isolated from sites of disease, the mechanisms through which Tregs exerted this 

ability remained to be determined. Expression of both TGF-β and IL-10 was 

reported to be augmented in tuberculosis patients, but this expression was 

associated with other cells than Tregs.
9 In cutaneous leishmaniasis, a potential 

role was attributed to IL-10, with levels that were correlated with the parasite 

burden,
17 whereas others showed increased release of both IL-10 and TGF-β by 

Tregs derived from skin lesions as well as increased CTLA-4 expression by these 

cells.
10 Increased IL-10 expression but not CTLA-4 expression was associated 

with increased parasite burden in post-kala-azar dermal leishmaniasis.
19 A 

limitation of our study is the lack of functional analysis of Tregs and related 

immunoregulatory molecules to provide direct evidence of their participation in 

the immunopathology of the polar forms of leprosy. However, Tregs do not exert 

their immunosuppressive action systemically but rather in situ (i.e., at sites of 

pathogen replication).
15 The importance of in situ findings is illustrated by 
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studies of chronic HIV-infected patients showing that, although the frequency of 

peripheral blood Tregs was not elevated, their expression in the gut was highly 

increased and correlated with the patients’ HIV replicative status.
23 Thus, our 

findings of increased expression of Tregs and IL-10 not only in blood but especially 

in situ, together with the increased in situ expression of CTLA-4, do suggest a 

suppressive role for Tregs in lepromatous patients. The increased Tregs expression 

could mediate the depressed antigen-specific proliferative responses and reduced 

IFN-γ release observed in our lepromatous patients, resulting in deficient Th-1 

responses and lack of control of the bacillary load. 

In fact, our observation of high number of in situ Tregs in lepromatous 

leprosy may help to explain earlier findings of reduced numbers of IL-2-producing 

cells in lepromatous biopsies compared with tuberculoid biopsies.
24 A role for 

suppressor (regulatory) cells was also suggested in sequential IHC studies of 

lepromin reactions by the same group.
25 Although the presence of a high number 

of IL-2-producing cells was equally observed in the early phase of lepromin 

reaction of lepromatous and tuberculoid patients, at later phases these cells 

persisted in tuberculoid patients but markedly decreased in lepromatous 

patients. 

In conclusion, as in other chronic granulomatous diseases, our results 

suggest that Tregs may play a role in the outcome of the host-parasite interaction 

in leprosy. Providing a balanced level of Treg function to achieve an appropriate 

level of parasite control without inducing immunopathology would be a major 

goal in the management of this still-challenging infectious disease. 
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Department, Sao Paulo, Brazil, E-mail: angelatrindade@uol.com.br. Tania M. 

Yamashitafuji, Ambulatory of Specialities, São Paulo City Health Service, Sao 

Paulo, Brazil, E-mail: fernanda_fuji@yahoo.com.br. Alberto José S. Duarte, 
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Nylé n S, 2010. Human visceral leishmaniasis is not associated with expansion 

or accumulation of Foxp3+ CD4 cells in blood or spleen. Parasite Immunol 

32: 479- 483. 

19. Katara GK, Ansari NA, Verma S, Ramesh V, Salotra P, 2011. Foxp3 and IL-

10 expression correlates with parasite burden in lesional tissues of post kala 

azar dermal leishmaniasis (PKDL) patients. PLoS Negl Trop Dis 5: e1171. 

20. Ismail A, Gadir AF, Theander TG, Kharazmi A, El Hassan AM, 2006. 

Pathology of post-kala-azar dermal leishmaniasis: a light microscopical, 

immunohistochemical, and ultrastructural study of skin lesions and draining 

lymph nodes. J Cutan Pathol 33: 778-787. 

21. Attia EA, Abdallah M, Saad AA, Afifi A, El Tabbakh A, El-Shennawy D, Ali 

HB, 2010. Circulating CD4+ CD25 high FoxP3+T cells vary in different 

clinical forms of leprosy. Int J Dermatol 49: 1152-1158. 

22. Massone C, Nunzi E, Ribeiro-Rodrigues R, Talhari C, Talhari S, Schettini 

AP, Parente JN, Brunasso AM, Puntoni M, Clapasson A, Noto S, Cerroni L, 

2010. T regulatory cells and plasmocytoid dendritic cells in Hansen disease: 

a new insight into pathogenesis? Am J Dermatopathol 32: 251-256. 

23. Epple HJ, Loddenkemper C, Kunkel D, Trö ger H, Maul J, Moos V, Berg E, 
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4.2 Artigo 2 - Differential  expression of the costimulatory molecules CD86, 

CD28, CD152 and PD-1 correlates with the host-parasite outcome in leprosy 

 

4.2.1 Abstract 

Leprosy is a spectral disease exhibiting two polar sides, namely, 

lepromatous leprosy (LL) characterised by impaired T-cell responses and 

tuberculoid leprosy in which T-cell responses are strong. Proper T-cell activation 

requires signalling through costimulatory molecules expressed by antigen 

presenting cells and their ligands on T-cells. We studied the inf luence of 

costimulatory molecules on the immune responses of subjects along the leprosy 

spectrum. The expression of the costimulatory molecules was evaluated in in 

vitro-stimulated peripheral blood mononuclear cells of lepromatous and 

tuberculoid patients and healthy exposed individuals (contacts). We show that LL 

patients have defective monocyte CD86 expression, which likely contributes to the 

impairment of the antigen presentation process and to patients anergy. Accordingly, 

CD86 but not CD80 blockade inhibited the lymphoproliferative response to 

Mycobacterium leprae. Consistent with the LL anergy, there was reduced 

expression of the positive signalling costimulatory molecules CD28 and CD86 on 

the T-cells in these patients. In contrast, tuberculoid leprosy patients displayed 
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increased expression of the negative signalling molecules CD152 and programmed 

death-1 (PD-1), which represents a probable means of modulating an exacerbated 

immune response and avoiding immunopathology. Notably, the contacts exhibited 

proper CD86 and CD28 expression but not exacerbated CD152 or PD-1 expression, 

suggesting that they tend to develop a balanced immunity without requiring 

immunosuppressive costimulatory signalling. 

Key words: Mycobacterium leprae - costimulatory molecules - CD80 - CD86 - 

CD152 - PD- 
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Although the prevalence of leprosy has been decreasing all over the world, 

hyper-endemic areas persist where the transmission of leprosy is still out of control 

(WHO 2010). Leprosy, caused by the bacillus Mycobacterium leprae, is a chronic, 

incapacitating disease that affects the peripheral nerves and skin. Leprosy manifests as a 

spectral disease. The lepromatous form of the disease, comprising both borderline 

lepromatous leprosy (BL) and lepromatous leprosy (LL), is a consequence of the 

impaired immune cellular response of the patient and is characterised by an antigen-

specific anergy, a Th-2 pattern of immune response and a lack of control of bacilli 

multiplication. The tuberculoid form of the disease, comprising both borderline 

tuberculoid (BT) and tuberculoid tuberculoid (TT) leprosy, corresponds to the more 

benign form of the disease and is characterised by a strong granulomatous response and 

the control of bacilli multiplication (Yamamura et al. 1991, Sinsimer et al. 2010). 
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Thus, a protective immune response in leprosy is considered to rely on the 

cellular arm of the immune system, specifically on the generation of helper T-cells that 

can activate cells from the monocytic lineage (macrophages, dendritic cells and 

Schawnn cells, among others) to destroy the bacilli that they harbour, along with effector 

T-cells, rendering them capable of killing these infected cells. Therefore, T-cell 

activation is a crucial step in leprosy immunity (Murray et al. 2007). The activation of T-

cells by cognate antigens to proliferate and release cytokines requires a two-step 

signalling process. The first signal is produced by the interaction between the T-cell 

receptor and the antigen-major histocompatibility complex provided by the antigen-

presenting cell and the second signal is mediated through the interaction of costimulatory 

molecules present on the surfaces of the antigen presenting cells (APCs) with their 

ligands on the T-cells (Mueller et al. 1989). The latter is crucial for driving the balance 

between the induction of tolerance or anergy and productive T-cell effector and helper 

immune responses. CD80 and CD86 are molecules expressed by APCs that play a major 

role in the outcome of T-cell activation. Although structurally and functionally similar 

(Bhatia et al. 2006), they exhibit different immunological properties leading to distinct 

T-cell functional outcomes. CD86 has a higher relative affinity for CD28, while CD80 

has higher affinity for CD152 (Collins et al. 2002). CD28 is involved in productive T-

cell activation, signalling for cellular proliferation, interleukin (IL)-2 secretion and cell 

survival through enhanced Bcl-2 expression (Bour-Jordan et al. 2011), while CD152 

halts T-cell activation, favours apoptosis and induces either anergy or tolerance (Fife & 

Bluestone 2008). Moreover, while 

CD86 and CD28 are constitutively expressed by APC and T-cells, respectively, 

CD80 and CD152 are expressed only following 24-48 h of activation of the APC and T-
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cell (Lenschow et al. 1996, Bour-Jordan et al. 2011). A model of T-cell costimulation 

has thus been proposed in which the distinct structures and binding properties of CD86 

and CD80 significantly enhance the activating and inhibitory functions of CD28 and 

CD152, respectively (Collins et al. 2002). This seems to be relevant to the regulation of 

the immune responses in several clinical conditions. For example, the increased 

expression of CD86 by monocytes was shown to play a key role in the exacerbated inf 

lammatory response of multiple sclerosis (Filion et al. 2003); conversely, the defective 

expression of CD86 on monocytes was shown to be crucial in uraemia-associated 

immunodeficiency (Girndt et al. 2001). 

However, other costimulatory molecules have been described that influence the 

subsequent adaptive immune responses, such as programmed death-1 (PD-1) and 

inducible costimulatory protein (ICOS) (Greenwald et al. 2005). These molecules have 

been shown to play major roles in triggering autoimmunity or peripheral tolerance and 

directing the protective immune response to pathogens or facilitating the persistence of 

the parasite leading to chronic immune activation (Zhu et al. 2011, Bour-Jordan et al. 

2011). 

This study aimed to verify the influence of costimulatory molecules on the 

immune response of subjects along the leprosy spectrum. The expression levels of 

the costimulatory molecules CD80, CD86, CD28, CD152, PD-1 and ICOS were 

evaluated in in vitro-stimulated peripheral  blood  mononuclear cells (PBMCs) 

from both lepromatous and tuberculoid patients and healthy exposed individuals. 
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4.1.2 Patients, Materials and Methods 

Patients and healthy contacts - A total of 28 consecutive, newly diagnosed 

leprosy patients admitted to our service were analysed. All patients were studied before 

the start of the specific therapy; they were all human immunodeficiency virus-negative 

and had no other infectious comorbidities. Some of the patients had participated in a 

previous study (Palermo et al. 2012). Fourteen had tuberculoid leprosy (age range 43 ± 5 

years, 4 female and 10 male subjects), 11 of whom presented with the BT and three of 

whom presented TT. The other 14 patients had LL (age range 38 ± 4 years, 6 female and 

8 male subjects); of these patients, 10 had BL and four presented polar LL. A control 

group composed of 10 healthy M. leprae-exposed individuals (contacts, age range 32 ± 4 

years) was selected from among persons living in close contact with the LL patients. 

Exposure was defined by a positive response in the lymphoproliferation assay with M. 

leprae antigen, as described below (Table). The study was approved by the Ethical 

Committee of the Clinics Hospital, University of São Paulo Medical School (protocol 

0955/08). Informed consent was obtained from all participants. 

TABLE 

Lymphocyte proliferative responses 

Subjects Medium 

(cpm) 

MLCwA (cpm) Phytohaemagglutinin 

(cpm) Contacts 

(n = 9) 521 ± 66 6.216 ± 621 27.351 ± 7.457 

Tuberculoid leprosy 

(n = 11) 744 ± 266 6.734 ± 1771 28.813 ± 9.331 

Lepromatous leprosy 

(n = 13) 
509 ± 138 a 34.379 ± 7.606 

a: p < 0.01 vs. contacts and tuberculoid leprosy (one-way analysis of variance with 

Newmans-Keuls post-test); cpm: counts per minute; MLCwA: Mycobacterium leprae 

antigen. 
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2 

PBMC isolation and cultures - PBMCs were cultured as previously described 

(Cacere et al. 2008). Brief ly, PB- MCs were isolated from heparinised peripheral 

blood by a density gradient and then resuspended in RPMI medium 

supplemented with gentamicin (40 µg/mL) and 10% human AB serum (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA). PBMCs (2.5 x 10
5
/well) were cultivated at 37ºC and 

5% CO2 in the presence of medium only, a cell wall preparation from M. leprae 

(MLCwA)(10 µg/mL) or, as a positive control, phytohaemagglutinin (PHA) (5 µg/ 

mL) (Sigma, Saint Louis, MO, USA). For the lymphoproliferation assays, cells 

were incubated for three days (PHA) or six days (MLCwA) and then pulsed for an 

additional 18 h with 1.0 µCi/well [3H]-thymidine (Radiochemical Centre, 

Amersham, UK) before harvesting. Cell-bound radioactivity was measured 

using a β-counter (Perkin-Elmer, Boston, MA, USA). In some experiments, the 

following blocking monoclonal antibodies were added to the cultures, at 10 μg/mL, 

from the start of the culture (day 0), as described elsewhere (Cacere et al. 2008): 

anti-CD152 (IgG2a, clone BI3) (BD Pharmingen, San Diego, CA, USA), anti-CD80 

(IgG1,6 clone 2D10.4) (eBioscience, San Diego, CA, USA) and anti-CD86 (IgG2b, 

clone IT2.2) (eBioscience). 

The expression of costimulatory molecules by monocytes and T-cells - For 

T-cell staining, PBMCs, which were isolated as described above from both the 

contacts and the leprosy patients, were cultured in 24-well plates for four days and 

the cells were then carefully collected. Day 4 was considered to be optimal for the 

expression of CD152 and the B7 family of molecules on T-cells according to 

preliminary time-course experiments and previous reports (Cacere et al. 2008). The 

cells were washed twice with cold phosphate buffered saline (PBS) and then re-
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suspended at 1 x 10
6 cells/mL in PBS/bovine serum albumin (BSA) 1% buffer. 

Aliquots containing 2.5 x 10
5 cells were distributed to cytometer tubes and the Fc 

receptors were blocked by incubation for 20 min with human immunoglobulin (50 

mg/mL) (Baxter Biosciences, Vienna, Austria). After washing with PBS-BSA 1%, 

10 µL of the following antibodies was added: anti-CD3 (tri-colour, Caltag) and 

anti-CD28 (PE, Caltag), anti-CD152 (Cy-chrome, Pharmingen), anti-PD-1 (FITC, 

eBioscience), anti-ICOS (PE, eBioscience), anti-CD80 (FITC, Caltag) or anti-CD86 

(PE, Caltag). To analyse the expression of CD86 and CD80 on peripheral blood 

monocytes, CD14+  cells were isolated from the entire PBMC population by 

positive selection with anti-CD14-conjugated beads (EasySep, StemCell 

Technologies). The purity of the population was always ≥ 98%. The purified 

CD14+  population was allowed to rest in 24-well plates for 48 h at 37ºC and 5% 

CO , a step that was necessary for the cells to return to a resting state after the 

column passage. After the 24 h resting period, MLCwA or Candida Metabolic 

Antigen (Sanofi- Pasteur, Paris, France) (5 µg/mL), a control non-related antigen, 

was added and the incubation was continued for 4 h. Monocytes were carefully 

collected from the wells through several washes with cold RPMI using a 1 mL 

pipette and the cells were washed again with PBS/BSA 1%, resuspended in 

PBS/BSA 1% buffer at 106 cells/mL and stained with 10 µL of the following 

antibodies: anti-CD14 (tri-colour, Caltag, Burlingame, CA, USA) plus anti-CD80 

(FITC, Caltag) or anti-CD86 (PE, Caltag). For both T-cell and monocyte staining, the 

tubes containing the labelled cells were gently vortexed and incubated in the dark 

for 30 min at room temperature, resuspended in 500 µL of PBS/BSA 1% buffer, 

washed in PBS to remove unbound antibody and finally suspended in PBSazide. In 
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each experiment, one tube remained without mAb addition as an autofluorescence 

control. In addition, each protocol was set up with colour compensation controls. 

Cells were immediately acquired and analysed on a Coulter f low cytometer using the 

software System II (Coulter Epics XL-MCL, Hialeah, FL, USA). The results were 

expressed as percentages of costimulatory molecule-expressing cells and mean f 

luorescence intensities (MFIs) per at least 10,000 CD3+ or CD14+ gated cells. 

Statistical analysis - The comparison of data from among the three groups 

was performed using one-way analysis of variance and the Newman-Keuls multiple 

comparison test. The differences were considered significant when p < 0.05. 

GraphPad Prism 5.0 software was used (Graph Pad Software Inc San Diego, CA). 

4.1.3 Results 

Proliferative responses - The Table shows that the PBMCs of patients with 

the lepromatous form of leprosy were anergic to MLCwA, while positive responses 

were observed for the tuberculoid patients and contacts. The responses to PHA were 

not significantly different among the three groups. 

CD86 and CD80 expression by CD14+ cells - Significantly fewer monocytes 

(CD14+  cells) from lepromatous patients (~50%) expressed the costimulatory 

molecule CD86 compared with tuberculoid patients and contacts (~80%) after 4 h 

of culture in the presence of medium only or MLCwA (Fig. 1A). There were no 

significant differences in CD86 expression when the monocytes were challenged with 

a control antigen from Candida spp. The analysis of the CD86 MFI data revealed a 

similar trend; monocytes from lepromatous patients expressed the molecule at lower 
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densities in the presence of medium only or MLCwA (Fig. 1B). In contrast, CD80 

was poorly expressed by monocytes (< 10%) that were either unchallenged or 

challenged with the antigens, with no significant differences among the three groups 

(data not shown). 

 

Fig. 1: expression of CD86 on monocytes (CD14+ cells) from tuberculoid (n = 7) and lepromatous (n 

= 10-11) leprosy patients and healthy exposed contacts (n = 6) challenged with Candida Metabolic 

Antigen (CMA) or a Mycobacterium leprae antigen (MLCwA) or unchallenged (medium). Results 

are presented as mean ± standard error of the means of the percentage of expressing cells (A) and 

mean f luorescence intensity (MFI) of the molecule (B). *: p < 0.05; **: p < 0.01. 

The expression of costimulatory molecules by CD3+ cells - CD28 was 

similarly expressed by high percentages of CD3+ cells from all three groups of 

patients (Fig. 2C); however, the MFI differed among the groups (Fig. 2D). CD3+  

cells from unstimulated and MLCwA-stimulated cultures of PBMCs from both 

lepromatous patients and contacts expressed CD28 at lower intensities than those 
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from tuberculoid patients. The CD28 MFI was comparable in CD3+  cells 

stimulated with PHA, which was used as a positive control. 

As observed above for CD14+ cells, CD80 expression in unstimulated and 

MLCwA-stimulated CD3+ cells was poor (< 10%) in all three groups (data not 

shown). CD86 was expressed by higher numbers of CD3+ cells, but with no 

significant differences among the three groups (Fig. 2A). However, the MFI of 

CD86 in lepromatous patients’ CD3+ cells was significantly reduced compared with 

the MFIs from tuberculoid patients and contacts in all three experimental conditions 

(Fig. 2B). 



RESULTADOS - 59 

 

 

Fig. 2: expression of CD86 and CD28 on T-lymphocytes (CD3+  cells) from tuberculoid (n = 10) and 

lepromatous (n = 12-14) leprosy patients and healthy exposed contacts (n = 10) stimulated with 

phytohemaglutinnin (PHA) or a Mycobacterium leprae antigen (MLCwA) or unstimulated (medium). 

Results are presented as mean ± standard error of the means of the percentage of expressing cells (A, 

C) and mean fluorescence intensity (MFI) of the molecule (B, D). *: p < 0.05; **: p < 0.01. 
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The expression of the negative signalling molecules CD152 and PD-1 also 

differed among groups (Fig. 3). Higher proportions of unstimulated and PHA and 

ML- CwA-stimulated CD3+ cells from tuberculoid patients expressed CD152 with a 

higher MFI than the same cells from lepromatous patients and contacts (Fig. 3A, B). 

With regard to PD-1, significantly higher proportions of CD3+  cells from both 

lepromatous and tuberculoid patients expressed this molecule compared with 

contacts either when cultured in medium only or in the presence of MLCwA (Fig. 

3C). With PHA, the patients’ CD3+ cells also expressed higher levels than the cells 

from contacts, although the differences did not reach statistical significance. PD-1 

MFI did not differ among groups (Fig. 3D). 
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Fig. 3: expression of CD152 and programmed death-1 (PD-1) on T- lymphocytes (CD3+  cells) from 

tuberculoid (n = 9-14) and lepromatous (n = 10-11) leprosy patients and healthy exposed contacts 

(n = 8) stimulated with phytohemaglutinnin (PHA) or a Mycobacterium leprae antigen (MLCwA) 

or unstimulated (medium). Results are presented as mean ± standard error of the means of the 

percentage of expressing cells (A, C) and mean f luorescence intensity (MFI) of the molecule (B, D). 

*: p< 0.05; **: p < 0.01. 
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ICOS expression was low in CD3+  cells and was not different among groups 

in any of the experimental conditions studied (data not shown). 

Blocking experiments - We tested the effect of anti- CD152, anti-CD86 and 

anti-CD80 blocking antibodies in PBMC cultures from six donors, three tuberculoid 

patients and three contacts who had positive proliferative responses to MLCwA. As 

shown in Fig. 4, CD86 blockade reduced the proliferative response to MLCwA to less 

than 50% of the control cultures while CD80 blockade had no effect; CD152 

blockade slightly but significantly increased the response. 

 

Fig. 4: effect of anti-CD80, anti-CD86 and anti-CD152 blocking monoclonal antibodies on the 

lymphocyte proliferative response to Mycobacterium leprae antigen (MLCwA) of six subjects 

responders (3 contacts and 3 tuberculoid patients) to MLCwA (●). No effect was seen in 

unstimulated cells (○). *: p < 0.05 vs. nil. 

4.1.4 Discussion 

Our data demonstrate that CD86, but not CD80, seems to play a critical role in 

the presentation of leprosy antigens by monocytes. The blockade of CD86 signalling, 

but not the blockade of CD80 signalling, with a neutralising monoclonal antibody 

resulted in significant inhibition of the proliferative response to M. leprae antigens. 

Accordingly, CD86, but not CD80, was differentially expressed among contacts and 
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patients; the former was highly expressed by monocytes from both healthy 

individuals exposed to M. leprae (contacts) and patients at the tuberculoid pole of 

leprosy, while the latter was poorly expressed by both patients and contacts. In 

contrast, monocytes from patients at the LL pole exhibited a striking deficiency in the 

expression of CD86. This deficiency may help to explain the well-described 

differences in the T-cell responses between lepromatous and tuberculoid patients 

(Yamamura et al. 1991). In fact, unlike the tuberculoid patients, our lepromatous 

patients were unable to mount strong cellular immune responses against M. leprae 

antigens, as demonstrated  in vivo by the poor granulomatous inflammatory response 

and high bacillary load reported in a previous study (Palermo et al. 2012) and as 

observed in vitro in this study by the reduced antigen-specific proliferative responses. 

These findings may be explained by the reduced expression of CD86 during the 

early stage of recognition and presentation of M. leprae-derived antigens in 

lepromatous lesions, which interferes with the formation of the immune synapse that 

is required to efficiently activate the T-cells and generate effector T-cells 

(Lanzavecchia & Sallusto 2000). 

Previous data on CD80 and CD86 in leprosy are scarce and controversial, 

suggesting either a role for CD80 in the anergy of lepromatous patients or enhanced 

CD80 expression as a predictor of reaction states (Agrewala et al. 1998, Schlienger 

et al. 1998, Santos et al. 2007). Differences in the methods and the types of cells 

analysed and in the nature of the antigen used may account for the different results. 

Several mechanisms may be put forward to explain the deficient CD86 

expression by LL patients. T-regs have been shown to down-modulate the expression 

of CD80 and CD86 on APCs (Cederbom et al. 2000), likely through direct cell-to-cell 
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interactions. We have previously demonstrated that these patients have increased 

numbers of T-regs, both in situ and in vitro (Palermo et al. 2012). IL-10 has been 

shown to down-modulate CD86 expression on monocytes (Creery et al. 1996). In LL, 

the monocytes are exposed to highly IL-10-enriched microenvironments because in 

this form of leprosy, IL-10 expression is significantly enhanced in both in situ and in 

vitro-stimulated PBMCs; in contrast, in tuberculoid leprosy, the IL-10 levels are low 

(Moubasher et al. 1998, Palermo et al. 2012). Alternatively, the process of monocyte 

invasion by M. leprae by itself could down-modulate CD86 expression on the host 

cell, as has been demonstrated with Mycobacterium tuberculosis infection (Castaño et 

al. 2011). 

Differential costimulatory molecule expression by T-cells was also verified 

among our lepromatous and tuberculoid patients and contacts. Molecules that either 

signal for (CD86 and CD28) or reduce (CD152 and PD-1) T-cell activation were 

evaluated. Probably as a consequence of defective APC function, T-cells from 

lepromatous patients were driven to an anergic state and exhibited reduced 

expression of both CD86 and CD28, especially  when  compared  with  tuberculoid  

patients. The latter exhibited the highest levels of expression, especially regarding 

CD28 expression, which was even significantly higher than even that of the 

contacts. This would indicate an on-going exacerbated T-cell response. However, T-

cells from these patients also exhibited enhanced CD152 expression, possibly 

preventing an uncontrolled immune reaction. The net result would be an effective 

immune response capable of limiting bacillary multiplication and the dissemination 

of lesions without causing immunopathology. The expression of  CD152 by the T-

cells from contacts was significantly lower than that from tuberculoid patients, 
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which suggests that distinct immune regulatory mechanisms take place in 

tuberculoid patients’ and contacts’ M. leprae-specific responses. Consistent with the 

fact that CD152 expression is cell-activation dependent, when resting-state 

molecules found in intracellular reservoirs are rapidly mobilised to the cell surface 

(Schneider et al. 2006), T- cells from lepromatous patients exhibited low levels of 

expression of this molecule. Moreover, corroborating with its inhibitory function in 

leprosy, the blockade of CD152 resulted in a slight but significant enhancement of 

the M. leprae-specific proliferative responses. 

Interestingly, the pattern of expression of the inhibitory molecule PD-1 

differed from that of CD152. In fact, it has been suggested that PD-1 and CD152 play 

complementary and non-overlapping roles in peripheral T-cell hypo-responsiveness 

(Fife & Bluestone 2008). CD152 may predominantly control the T-cell response at 

the induction phase, while PD-1 may be responsible for the maintenance of the 

tolerant or anergic state. PD-1 intrinsically inhibits the function of effector T-cells 

(Fife et al. 2006) and it may also act by affecting the stability of their ligation with 

DCs (Fife et al. 2009). A significantly higher number of T-cells expressed PD-1 in 

tuberculoid and lepromatous patients than in contacts, thus serving as a marker of 

disease. In fact, PD-1 is highly expressed in situations of high and constant antigen 

exposure, such as chronic viral infections or malignancy (Barber et al. 2006, Zhu et 

al. 2011). Chronic exposure to mycobacterial antigens is indeed a feature of leprosy 

patients due to the protracted evolution of the disease. 

Finally, the T-cell expression levels of CD80 and ICOS were also examined 

and indicated low levels of expression (data not shown), likely suggesting that they 

play minor roles in the regulation of the immune response in leprosy. 
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Based on our findings, a model can be built that proposes that, in LL, the 

defective APC function due to reduced CD86 expression by these cells results in an 

abnormal T-cell activation characterised by reduced antigen-specific proliferative 

responses and the deficient expression of CD28 and CD86 on T-cells. CD152 is not 

required for the induction of this anergic state. However, the chronic exposure to M. 

leprae antigens enhances PD-1 expression, which reinforces the state of tolerance 

against  the bacillus. Consequently, patients develop a disseminated multi-bacillary 

disease. In tuberculoid leprosy, proficient APC function exists, positive proliferative 

responses are detected and high expression levels of positive signalling molecules on T-

cells (CD28 and CD86) are detected. However, these positive signalling molecules need 

to be counter-regulated by the enhanced expression of inhibitory molecules (CD152 and 

PD-1), thus allowing a balanced effective immune response to be reached, i.e., control of 

the parasite burden without causing immune pathology. In contacts, there is no 

deficiency in the antigen-presenting process and a balanced immune response 

“naturally” develops because enhanced expression of negative signalling molecules is 

not required. A better understanding of the immune regulation of the host immune 

response in leprosy may allow for immune interventions that would impact the prognosis 

of this still poorly controlled infectious  disease. 
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As várias formas clínicas da hanseníase estão relacionadas a diferentes 

respostas imunes do hospedeiro. Nos pacientes tuberculoides, as lesões são 

caracterizadas por infiltração de linfócitos CD4+ que expressam IFN-γ, os quais 

formam granulomas compactos nos quais raramente são encontrados bacilos. Esta 

potente resposta imune celular é corroborada, in vitro, pela intensa resposta 

linfoproliferativa e secreção de citocinas tipo Th-1. No polo oposto, a hanseníase 

virchowiana é caracterizada pela ausência de resposta imune celular específica, 

porém a reatividade a outras micobactérias é relativamente preservada. A hipótese de 

desvio imunológico (de Th-1 para Th-2) é respaldada por várias observações clínico-

laboratoriais, desde a infiltração por linfócitos TCD4+ com perfil Th-1, até a 

produção intensa de IFN-, TNF-, IL-2 e IL-12, importante para o direcionamento 

para uma resposta tipo Th-1 (Yamamura et al., 1992). Em contraste, nas lesões de 

paciente do polo virchowiano contém RNAm para citocinas do tipo Th-2 como IL-4 

e IL-10 e quando analisadas células mononucleares desses pacientes, observam-se 

níveis elevados de ambas citocinas (Mutis et al., 1994). 

Nossos resultados da análise de resposta linfoproliferativa indicam que 

células de pacientes virchowianos têm diminuição desta resposta quando estimuladas 

com antígeno MLCWA, diferentemente dos tuberculoides e indivíduos controles. 

Nossos resultados corroboram dados obtidos por Launois et al. (1993) e Sachdeva et 

al. (1999), entre outros, que também demonstraram diminuição da resposta a 
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diferentes preparações antigênicas de Mycobacterium leprae em pacientes 

virchowianos comparadas com indíviduos controles e tuberculoides. Com relação a 

resposta linfoproliferativa dos pacientes virchowianos com o antígeno de Candida 

albicans, também observamos uma tendência à diminuição quando comparadas com 

a resposta dos pacientes tuberculoides e controles. Estes dados sugerem que a 

resposta imune celular pode estar diminuída também com outros antígenos que não o 

M. leprae. 

Com o objetivo de melhor compreendermos a desregulação na produção de 

citocinas e uma resposta proliferativa deficiente frente ao M. leprae, inicialmente 

sugerimos que esta hiporreatividade observada principalmente em pacientes 

virchowianos poderia estar relacionada com um padrão específico e característico na 

expressão de moléculas coestimulatórias nas quais exercem um papel crucial na 

ativação celular e consequente regulação da resposta imunológica. 

No entanto, há um grande número de moléculas para as quais se descreveu 

atividade coestimulatória de linfócitos sinalizando tanto negativa como 

positivamente a resposta. Para este estudo, optamos por analisar moléculas já bem 

caracterizadas como sinalizadoras positivas ou negativas no controle da resposta 

imunológica, ou seja, membros da família B7, como CD28, CTLA4 e seus ligantes 

CD80 e CD86. Alguns estudos prévios avaliaram a expressão e o papel de moléculas 

coestimulatórias em pacientes com hanseníase. 

Estudos realizados com clones de células T de pacientes obtidas de lesões do 

polo tuberculoide revelaram que a resposta de memória das mesmas pode ser 

bloqueada por anticorpos anti-CD80, mas não por anticorpos anti-CD86 ou anti-

CTLA. Por outro lado, a resposta de clones de células T obtidos de células do sangue 
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periférico de pacientes do polo virchowiano eram fortemente moduladas via a 

molécula CD28, diferente das células obtidas do polo tuberculoide. Portanto, 

coestimulação via CD80, mas não CD86, parece ser importante para a manutenção 

da resposta imune nos pacientes do polo tuberculoide (Schlienger et al., 1998). 

Por outro lado Santos et al. (2001) demonstraram que células T de pacientes 

com hanseníase independente da forma clínica da doença mantidas em cultura, 

quando acrescidas de células apresentadoras de antígenos e anticorpos bloqueadores 

anti-CD86 e anti-CD80 observava-se diminuição da resposta linfoproliferantiva ao 

M. leprae apenas na presença do anticorpo anti-CD86, sugerindo a importância desta 

molécula na apresentação antigênica. 

Posteriormente, este mesmo grupo avaliou a participação da molécula CD80 

nos estados reacionais da hanseníase. Foi analisada a expressão desta molécula na 

superfície de células mononucleares “ex vivo” e em células inflamatórias de biópsias 

de lesões cutâneas de pacientes virchowianos sem e durante o eritema nodoso 

hansênico (ENH) ou reação reversa (RR). Tanto por citometria de fluxo (MFI) como 

por imunohistoquímica (cels/mm
3
) verificou-se aumento da expressão da molécula 

CD80 em pacientes com ENH e RR comparados com pacientes virchowianos. Um 

dos pacientes estudados foi acompanhado antes e durante o ENH demonstrando que 

o pico de expressão da molécula B7-1 ocorreu antes do episódio reacional. Estes 

resultados sugerem que o aumento da expressão de CD80 precede o episódio 

reacional da forma multibacilar da doença (Santos et al., 2007). 

Desta forma, os estudos são discordantes em relação à principal via 

coestimulatória (CD80 vs. CD86). Esta discrepância pode estar relacionada tanto às 

diferenças nos protocolos experimentais como à variabilidade das formas clínicas 



DISCUSSÃO - 74 

 

dos pacientes estudados. Tendo em vista esta discrepância de resultados e a possível 

participação destas moléculas coestimulatórias na manutenção da resposta imune 

destes indivíduos, consideramos importante definir melhor as vias de coestimulação 

nas formas polares da doença. 

Além da análise de expressão das moléculas coestimulatórias CD80 e CD86, 

Sridevi et al. (2004) analisaram a expressão das moléculas CD28 e CTLA4 (ligantes 

de CD80 e CD86 nas APCs), outras moléculas acessórias (TCR αβ/γδ) e moléculas 

de linhagens de células T (CD4 e CD8). Estas moléculas foram analisadas em células 

mononucleares de indivíduos normais e pacientes com hanseníase estimuladas com 

antígeno total da parede do M. leprae associado a adjuvantes de células T. Quando as 

células mononucleares foram estimuladas com este complexo antigênico, houve 

aumento na expressão de CD80, CD86, CD28 e diminuição na expressão de CTLA4 

na superfície das células dos indivíduos normais e pacientes BT/TT e BL/LL, 

enquanto resultados opostos foram obtidos em células estimuladas com o antígeno 

sem as moléculas imunomoduladoras da resposta de células T. Com a inibição das 

moléculas CD80 e CD86 com seus respectivos anticorpos monoclonais, houve uma 

diminuição completa da resposta linfoproliferativa destes três grupos, chamando 

atenção novamente para a importância destas moléculas na ativação e diferenciação 

das células T nos pacientes com hanseníase. Nossos resultados demonstraram 

aumento na expressão das moléculas CD86, CD28, CTLA4 na superfície de células 

mononucleares estimuladas com o antígeno de M. leprae e na ausência do antígeno, 

no entanto, diferentemente destes autores, apenas nos pacientes tuberculoides. 

Diferentemente dos trabalhos mencionados acima, para analisarmos a 

expressão de moléculas coestimulatórias na superfície de células CD14+ e CD3+ 
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além do antígeno específico de MLCwA utilizamos um antígeno não relacionado, 

obtido de Candida albicans, reconhecido pelo sistema imune da maioria dos 

indivíduos (pacientes e controles), e o mitógeno PHA como controle positivo da 

ativação celular. Nossos resultados demonstraram diminuição na expressão de CD86 

nas células CD14 de pacientes virchowianos estimuladas ou não, comparadas com 

células nas mesmas condições de pacientes tuberculoides e controles, da mesma 

forma que Sridevi et al. (2004) e Santos et al. (2007). A diminuição da expressão de 

CD86 pode estar relacionada com a incapacidade desses pacientes virchowianos em 

promover uma resposta imune celular efetiva contra o antígeno, o que também foi 

corroborado pela ausência da resposta linfoproliferativa ao M. leprae. A expressão da 

molécula CD86 é constitutiva em baixos níveis na superfície de monócitos e quando 

ativados de forma adequada ocorre um aumento na expressão do CD86 na superfície 

destas células (von Boehmer, 2005). Quanto à molécula CD80 não observamos 

diferenças entre os grupos. 

Também verificamos que a porcentagem de CTLA4 também está aumentada 

na superfície de células T estimuladas ou não nos pacientes tuberculoides 

comparadas com pacientes virchowianos e controles. Provavelmente este aumento 

estaria relacionado com a ligação de CTLA4 com CD80 na superfície de células 

apresentadoras regulando a ativação celular e a mantendo efetiva, ao contrário dos 

virchowianos em que a ativação celular não é efetiva e a expressão de CTLA4 não 

está aumentada. 

Outra hipótese que poderia estar relacionada com a imunossupressão 

observada nos pacientes virchowianos é a de aumento da expressão das moléculas 

CD80 e CD86 na superfície de linfócito. Este mecanismo é pouco explorado na 
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literatura, apesar de vários estudos terem demonstrado função de regulação negativa 

destas moléculas na resposta imune (Sun et al., 2005). No entanto observamos um 

aumento de CD86 em células TCD3+ de pacientes tuberculoides, provavelmente 

relacionada com a ativação celular positiva observada nestes pacientes comparados 

com os virchowianos, mas semelhante ao grupo controle. 

Outras moléculas coestimulatórias da família B7 vêem sendo estudadas entre 

elas ICOS (Indutor coestimulatório de células T), expressa em células T e seus 

ligantes ICOSL e B7-H2, expressos em células B, monócitos e células dendríticas. 

Além de ICOS, outra molécula, PD-1 (Programador de morte-1) foi descrita, com 

seus ligantes PDL-1 e PDL-2 encontrados em monócitos e células dendríticas e sua 

expressão parece ser regulada por IFN- ou IFN-/LPS. ICOS é expressa em células 

T rapidamente após a ligação TCR-MHC mas não é expressa constitutivamente em 

células T naive, o que a diferencia do CD28. Essa molécula regula tanto as células 

Th1 como Th2 durante a fase inicial de diferenciação (Freeman, 2002; Wassink et 

al., 2004). PD-1 é expresso por células T CD4+ e CD8+, células B e células 

mieloides ativadas e não é encontrado em células não estimuladas. O principal papel 

de PD-1 no sistema imune é a manutenção da tolerância periférica. Após a interação 

com seus ligantes mediada pelo TCR, inibe a proliferação e produção de citocinas 

(IL-2, IL-4, IL-10 e IFN-) pelas células T previamente ativadas (Lechner et al., 

2001; Gavin et al., 2002). 

Tendo em vista o importante papel das citocinas na hanseníase e a 

imunossupressão observada em alguns pacientes provavelmente pela ativação 

inadequada de células T, vimos a importância de estudarmos estas duas moléculas 

que também estão envolvidas na regulação da resposta imune. 
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Até o momento, nossos resultados sugerem que não houve diferença na 

expressão de ICOS entre os grupos nas nossas condições experimentais. Já a 

molécula PD-1 está discretamente aumentada nos pacientes com hanseníase, 

tuberculoides e virchowianos, com ou sem estímulo antigênico comparados com o 

grupo controle, funcionando como um possível marcador de doença. 

Vários trabalhos com relação à hanseníase vêem sendo descritos na literatura 

com relação à análise da ativação celular, sendo a maioria dos trabalhos focados na 

avaliação das células apresentadoras. Nosso grupo, além de propor o estudo de 

algumas moléculas de expressão na superfície de células CD14+, também procurou 

analisar algumas moléculas coestimulatórias já estudadas ou não em hanseníase, na 

superfície de células T. 

As células T regulatórias (céls Treg) exercem papel fundamental na 

manutenção da tolerância imunológica periférica e têm sido observado número 

reduzido ou ausentes destas células em biópsia de pele de pacientes com doenças 

auto-imunes como lúpus eritematoso sistêmico e dermatomiosite, ou pacientes com 

dermatite atópica e doença enxerto versus hospedeiro (Verhagen et al., 2006; Fujita 

et al., 2007; Solomon et al., 2008). Céls Treg CD4+CD25+ são encontradas no 

sangue periférico e timo em humanos e camundongos (Shevach, 2002). Seu 

mecanismo de ação ainda é controverso, apesar de muitos estudos atribuírem a 

expressão de marcadores fenotípicos como CTLA-4, FoxP3, GITR e sua capacidade 

de produzir grandes quantidades de IL-10 e TGF-β ao seu papel imunomodulador 

(Mchugh et al., 2002, O’Garra e Vieira, 2004, Piccirillo e Thornton, 2004). 

A expressão de FoxP3 foi avaliada em uma variedade de infiltrados 

linfocíticos cutâneos (céls T) e observou-se que a expressão de céls T regulatórias foi 
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maior em condições reativas e menor em linfomas de células T, corroborando com a 

possibilidade de que a diminuição da função das Tregs possa ser permissiva a 

transformações neoplásicas (Solomon et al., 2008). As células T regulatórias também 

possuem papel fundamental no controle da resposta imune excessiva a antígenos 

microbianos, especialmente contra patógenos que estabelecem infecção persistente 

incluindo Leishmania major, Helicobacter pylori, infecção pelo vírus da hepatite C e 

HIV entre outros (Belkaid, 2003). 

Em nosso estudo observamos a presença de células T CD25+FoxP3+ em lesões 

de pele de pacientes tuberculoides e virchowianos. A densidade de células imuno-

marcadas foi menor em pacientes tuberculoides, mediana: 48,0/mm², com presença de 

células CD25+FoxP3+ no interior e ao redor dos granulomas. Em pacientes 

virchowianos a densidade de células imuno-marcadas foi maior (mediana: 66.4/mm²) e 

sua distribuição se deu de forma aleatória ao longo do infiltrado inflamatório difuso. 

Buscando entender se essas células CD25+ FoxP3+ presentes no infiltrado 

inflamatório desses pacientes apresentavam a capacidade de limitar a habilidade do 

sistema imune em responder de forma efetiva e em controlar a infecção pelo M. 

Leprae, optamos por investigar as propriedades regulatórias dessas células a partir da 

análise imunohistoquímica de citocinas como IL-10, TGF-β e CTLA-4. 

IL-10 é uma importante citocina imunomoduladora, essencial em limitar a 

resposta imune a inúmeros patógenos. Está relacionada à supressão da resposta 

proliferativa de céls T em resposta a apresentação antigênica, bem como inibe a 

produção de citocinas Th1 e tornam macrófagos refratários a ativação via IFN-γ 

(Gazzinelli et al., 1992; Vieth et al., 1994). É bem conhecido o envolvimento da IL-

10 na persistência e reativação da infecção micobacteriana em humanos. Semelhante 
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a IL-10, TGF-β também apresenta importante papel regulatório em doenças 

infecciosas, aumentando a virulência do parasita e sua replicação em macrófagos 

(Barral et al., 1993). 

O grupo de pacientes virchowianos apresentou maior número de células com 

expressão de IL-10, típica do padrão Th-2, quando comparado ao grupo de pacientes 

tuberculoides. Esse resultado reforça ser esse grupo o de menor capacidade de 

organização de resposta tecidual frente ao bacilo. 

As Treg têm se mostrado essencial em iniciar e manter a resposta a infecção 

persistente por L. major e Leishmania viannia brasiliensis. Essas células acumulam 

na derme e suprimem os mecanismos de eliminação do parasita via IL-10 dependente 

ou independente, levando a persistência da infecção (Belkaid et al., 2002; 

Campanelli et al., 2006). Estudos mostraram que quando as células Treg foram 

eliminadas de camundongos C57BL/6 infectados observava-se também a erradicação 

da L. major (Belkaid, 2003). 

Na tuberculose, o aumento de células T reg no sangue, sua proliferação e 

acúmulo em sítios de infecção incluindo os agregados linfocitários, levou a 

depressão da imunidade celular em pacientes com doença ativa, mediada pela 

supressão da produção IFN-γ Mtb-específico (Chen et al., 2007, Li et al., 2007). 

Estudos mostraram que indivíduos com tuberculose pulmonar apresentavam três 

vezes mais céls Treg do que indivíduos controles (Ribeiro-Rodrigues et al., 2006). 

Com relação aos nossos resultados, a porcentagem de células 

CD4+CD25+Foxp3+ de PBMC estimuladas com MLCwA foi maior nos pacientes 

virchowianos comparado tanto com os tuberculoides como com controles, 

corroborando os dados in situ. 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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Observamos que células T regulatórias exercem um importante papel na 

patogênese da doença de Hansen. 

O aumento destas células no sangue periférico de pacientes virchowianos esteve 

associado à limitação na habilidade do sistema imune destes pacientes em responder 

efetivamente ao M. leprae. Este mecanismo pode estar envolvido na multiplicação 

exacerbada dos bacilos nesta forma da doença, diferentemente dos pacientes 

tuberculoides que controlam melhor a multiplicação do bacilo com a formação de 

granulomas compactos. 

Em paralelo, também em pacientes virchowianos, houve aumento destas 

células in situ acompanhada do aumento de células marcadas com a molécula 

coestimulatória CTLA4 e com IL-10, sugerindo um possível mecanismo de 

regulação negativa na resposta efetora de células TCD4+ também na pele. 

Verificamos também que o padrão de expressão de moléculas coestimulatórias 

variou coforme a interação hospedeiro-parasita na hanseníase. Naqueles indivíduos que 

desenvolveram hanseníase lepromatosa observamos resposta linfoproliferativa ao M. 

leprae diminuída; Redução da expressão de CD86 nas APC e CD28 na superfície das 

células T. Esta redução pode estar implicada na ativação celular deficiente, caracterizada 

pela resposta linfoproliferativa antígeno específica ausente. 

Nos pacientes tuberculoides observamos elevada expressão de moléculas de 

sinalização positiva na superfície das APC e cels T (CD86 e CD28) fundamentais no 
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processo de ativação celular, caracterizada pela resposta linfoproliferativa positiva a 

antígenos de M. Leprae, levando ao aumento da expressão de moléculas inibitórias/ 

regulatórias (CTLA4 e PD1), sem causar inflamação exacerbada. 

Por fim, observamos também que no grupo de indivíduos sadios, expostos ao 

M. leprae a apresentação celular foi adequada (↑ da expressão CD86 e CD28) e a 

resposta imune “balanceada”, não havendo aumento da expressão de moléculas 

inibitórias (CTLA4, PD1). 

 

 

 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ..................................... ...................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :  .M □  F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO .......................................................................... Nº ......................... APTO: ...... ............ 

BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .................................................... 

CEP:....................................... TELEFONE: DDD (............) ............................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................. ........................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..................................................................... .... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □  F □  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ......................................................................................... Nº ................ APTO: ............ 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ............................ ................. 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)............................ ............................. 

__________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Imunorregulação na Hanseníase: avaliação da ativação 

celular de pacientes através da análise de moléculas coestimulatórias e expressão de STATS e 

correlação com a produção de citocinas na resposta imune ao Mycobacterium leprae 

PESQUISADOR : Gil Benard 

CARGO/FUNÇÃO: Docente –MS3 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 48049 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de dermatologia – LIM 56  

 AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

   RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 ANOS. 

1 - Desenho do estudo e objetivo(s): O Laboratório de Investigação Médica nº56, da Faculdade de 

Medicina da USP, está desenvolvendo uma pesquisa para melhor compreender porque o sistema 

imunológico da maioria dos doentes com hanseníase não conseguem controlar a infecção e evitar 

o aparecimento dos sintomas. Dessa forma será estudado por meio da participação voluntária dos 

doentes, como o sistema imunológico dos doentes com hanseníase responde a infecção pela 

micobactéria (micróbio) que causa a hanseníase. 
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2 - Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que 

forem experimentais e não rotineiros: Se concordar em participar desta pesquisa será coletado 40 

mL de sangue do antebraço em 3 momentos diferentes, para realização de exame de laboratório 

onde será realizado ensaio imunológico, que é exame onde há análise da resposta imunológica. 

3 - Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados : Serão coletadas amostras de 

sangue por punção periférica da veia do antebraço. 

4 - Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3: Como em 

qualquer coleta de sangue pode haver desconforto local. As medidas habituais para com a coleta 

de sangue serão tomadas para que isto não aconteça. Sempre que possível esta coleta será junto 

com os exames de rotina evitando assim uma coleta extra. 

5 - Benefícios para o participante: Este estudo não prevê benefícios ou diretos para participantes, 

mas poderá ajudar no desenvolvimento de métodos para melhorar o controle do tratamento.  

6 - Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode 

optar: Não se aplicam. 

7 - Garantia de acesso: Os participantes terão acesso ao Dr. Gil Benard para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: (11) 3069-6442 ou ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br. O principal investigador é o Dr Gil Benard que pode ser encontrado no 

endereço: R. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 470, 3º andar Telefone(s) 11 – 3061-7499. 

8 -  É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição: Estou ciente de 

que posso suspender o tratamento ou as coletas de sangue a qualquer momento, sem que este fato 

implique qualquer forma de constrangimento entre mim e meu medico, que se dispõe a continuar 

me tratando em quaisquer circunstâncias. 

09 - Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores: Caso alguma 

informação obtida a partir dessa pesquisa possa ser útil a mim, a equipe fará todo o possível para 

repassá-la o mais rápido possível. 

11 - Despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa: O pesquisador utilizará os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Imunorregulação na Hanseníase: avaliação da ativação celular de 

pacientes através da análise de moléculas coestimulatórias e expressão de STATS e correlação com a 

produção de citocinas na resposta imune ao Mycobacterium leprae.” Eu discuti com o Dr. Gil Benard 

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data _____/_____/_____ 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data _____/_____/_____ 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data _____/_____/_____ 
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Anexo B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo C - Ficha de Cadastro 

 

HANSENÍASE – PRIMEIRO ATENDIMENTO 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 
 
 

 

 
 

 

Identidade ______________CPF:_______________     Registro: _____________ 
DN: ___/__/___    Telefones: __________________ 

 1.1 Sexo 1.1.1 ( )Fem. 1.1.2 ( ) Masc    

 1.2 Cor: 1.2.1( )  BR  1.2.2 ( ) PD  1.2.3 ( ) PT   1.2.4 ( ) AM  1.2.5 ( ) IN 

 1.3 Estado Civil: 1.3.1( ) solteiro 1.3.2( ) casado 1.3.3( ) viúvo 1.3.4( )outro  

 Nacionalidade : __________________________________Naturalidade _______________ 

 

1.1Data:__________________________  

Nome:________________________________________________________________________________ 

Filiação: Mãe: ______________________________________Pai_________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________________ 

Tempo na residência atual (  ) anos ( ) meses 

Tempo na residência anterior (  ) anos ( ) meses 

Endereço anterior__________________________________________________________________ 

 

Profissão: __________________________________    Tel do emprego: ____________________ 

Endereço do Emprego: ______________________________________________________________ 

2. HISTÓRIA SOCIAL 

2.1Tipo de Habitação: 

 2.1.1( ) Própria 2.1.2(  )Alugada 2.1.3 (  ) Cedida 2.1.4(  ) Posse 2.1.5( )outros  

2.2 N° de cómodos: 

 2.2.1 ( ) ≤ 5    2.2.2 ( ) > 5  

2.3 N° pessoas que a habitam: 

 2.3.1 ( ) até 3  2.3.2 ( ) entre 3 e 6 ( ) acima 6 

2.4 Alvenaria: 

 2.4.1( ) Sim  2.4.2 ( )Não      2.5 Saneamento básico: 2.5.1 ( ) Sim  2.5.2 ( ) Não 

2.6 Escolaridade: 

 2.6.1 ( )Analfabeto 2.6.2 ( ) Alfabetizado 2.6.3 ( ) l° Grau 2.6.4 (  ) 2° Grau (  ) 2.6.5 ( )3° Grau  
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3. HISTÓRIA EPIDEM1OLÓGICA  

3.1 Perfil: 

 3.1.1 ( ) Caso novo 3.1.2. ( )Recidiva 3.1.3 ( ) Re-tratamento  

   Data do início do tratamento: ____/___/___ Data do término do tratamento: ___/___/___ 

3.2.Alta: 

 3.2.1. ( ) Término tratamento 3.2.2( ) Transferência 3.2.3 ( ) Abandono 3.2.4 ( ) Outros: ________ 

3.3 BCG: 

 3.3.1 ( ) Cicatriz   3.3.2 ( )Contato com BK 

3.4 Detecção: 

 3.4.1 ( )Espontânea 3.4.2( ) Contato 3.4.3( ) Exame médico 3.4.4 ( ) investigação epidemiológica  

4. DIAGNÓSICO E TRATAMENTO  

4.1 Diagnóstico Clínico: 

 4.1.1 ( )Neural      4.1.2 ( ) Indeterminada       4.1.2 ( )Tuberculoide               

 4.1.3 ( ) Dimorfa    4.1.4( ) Virchowiana       4.1.5 (  )Reação tipo 1         

 4.1.6 ( ) Reação tipo 2  

4.2 Diagnóstico Histopatológico: 

 4.2.1 ( )NP 4.2.2 ( ) I  4.2.3 ( ) TT 4.2.4 ( ) BT  4.2.5 ( )BB  4.2.6 ( )BL 4.2.7 ( ) LL 

 4.2.8 ( ) ENL 4.2.9 ( ) EM  4.2.10 ( ) RR  4.2.11 ( )DESCRITIVO 

4.3 Índice baciloscópico: 

 Inicial _________ Final _____________ 

4.4 Grau de incapacidade Inicial: 

 4.4.1( ) 0   4.4.2 ( ) 1   4.4.3 ( ) 2 

4.5Grau de incapacidade Final: 

 4.5.1( ) 0   4.5.2 ( )1     4.5.3 ( ) 2   

4.6 Tratamento: 

 4.6.1( )PB   4.6.2 ( )MB   4.6.3 ( ) adaptado sem dapsona  

 4.6.4( ) adaptado sem rifampicina 4.6.5 ( ) adaptado sem clofazimina 

 4.6.6 ( ) Descritivo _________________________________________        

5. FONTE DE INFECÇÃO 

5.1 ( ) Conhecida 

5..2 ( ) Não conhecida 

5.3 Nome da fonte de infecção ______________________________________REG._____________ 

 5.3.1 Tipo de parentesco _____________________________________________________  
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5.4 Forma clínica 

 5.4.1 ( )Neural  5.4.2 ( )BB  5.4.3 ( ) BL   5.4.4 ( ) LL   5.4.5( ) Ignorado  

5.5 Convivência 

 5.5.1 ( ) Leito 5.5.2 ( ) Quarto  5.5.3 ( )Casa  5.5.4 ( ) Terreno  5.5.5 ( ) outro domicílio 

5.6 Tempo de convivência  _________(anos) _______(meses) 

5.7 Número de contatos intradomiciliares _________________ 

5.8 Número de contatos examinados________ 

 

Nome Doente 
Início 

Provável 
Idade Parentesco Data Exame 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Obs:   _________________________________________________________  

  _________________________________________________________  
  _________________________________________________________  
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