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RESUMO 

O tropismo do Mycobacterium leprae pela pele e nervos periféricos resulta em perda de 

sensibilidade e deformidades em pacientes portadores de hanseníase. Estudos 

demonstraram forte associação entre polimorfismos gênico e a susceptibilidade à 

hanseníase. O complexo gênico PARK2/PACRG condificador da parkina, envolvido na 

ubiquitinação de proteínas, e a proteína ErbB2, foram descritos como associados ao maior 

risco de desenvolver hanseníase. Hipotetizamos que a susceptibilidade à hanseníase pode 

ser resultante, em parte, do efeito de polimorfismos nos genes ERBB2, PARK2 e PACRG, 

além de fatores como co-morbidades e exposição prolongada ao patógeno. Os objetivos 

deste estudos foram: 1. Avaliar se polimorfismos em ERBB2, PARK2 e PACRG estavam 

associados a susceptibilidade à hanseníase em duas populações distintas residentes em 

áreas endêmicas no Brasil; 2. Determinar a existência de associação de fatores de risco 

ambientais com a susceptibilidade à hanseníase. Foram feitas análises in silico das 

mutações funcionais em ERBB2 (rs1058808 e rs1801200) e em PARK2 (rs1801334 e 

rs1801582). Apenas o polimorfismo rs1801582 não demostrou nas análises in silico 

potencial para alterar a função da proteína. Foram genotipados 372 pessoas oriundas de 

Belém/PA sendo dessas 208 pacientes de hanseníase e 164 pseudocontroles, e 936 

pessoas do Rio Grande do Norte, (570 casos e 366 controles). Foram selecionados 6 

polimorfismos no gene ERBB2 (rs2517955, rs2517956, rs1810132, rs2952156, rs1801200 

e rs1058808) e 8 polimorfismos nos genes PARK2/PACRG (rs1801334, rs9356058, 

rs1801582, rs1801474, rs6915128, rs6939278, rs1333955 e rs1040079). A genotipagem da 

população de Belém/PA mostrou como fatores de risco os polimorfismos rs2517956 

(p=0,007, OR=3,25) e rs1058808 (p=0,019, OR=2,08) no gene ERBB2, enquanto para a 

população do Rio Grande do Norte os polimorfismos rs6915128 (p=0,004, OR=2,10) e 

rs1801334 (p<0,0008, OR=12,93) estavam associados à hanseníase per se e suas formas 

clínicas. Adicionalmente, o SNP rs1333955 (p=0,0014, OR=9,21) foi associado ao risco de 

desenvolver eritema nodoso hansênico (ENH). O SNP rs1801334, já descrito como 

associado ao mal de Parkinson, foi associado também a hanseníase, e portanto, é um 

potencial fator de risco para as duas doenças. Nesse estudo também foi encontrado, pela 

primeira vez, associação entre variantes genéticas de ERBB2 e a hanseníase. Os 

polimorfismos nos genes PARK2 e ERBB2 parecem demonstrar o envolvimento das 

proteínas nas vias de proteção ou susceptibilidade ao Mycobacterium leprae e portanto 

podem ser alvos em potencial, para intervenções moleculares no futuro. 
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ABSTRACT 
 
 

The tropism of Mycobacterium leprae by the skin and peripheral nerves results in loss of sensitivity 

and deformities in patients with leprosy. Studies have shown a strong association between gene 

polymorphisms and susceptibility to leprosy. The complex PARK2/PACRG which encodes the 

parkin, a protein involved in ubiquitination and ErbB2 protein involved in cell proliferation, have been 

described associated with leprosy. We hypothesize that susceptibility to leprosy may be due, in part, 

as result of polymorphisms in ERBB2 and PACRG/PARK2 genes in addition to environment factors, 

such as comorbidities and prolonged exposure time to pathogen. The objectives of this study were: 

1. To assess whether polymorphisms in ERBB2, PARK2 and PACRG were associated with leprosy 

in two distinct populations living in Brazil endemics areas. 2. To determine whether environmental 

factors were associated with the risk to develop leprosy. In silico analysis of functional mutations in 

ERBB2 (rs1058808 and rs1801200) and PARK2 (rs1801334 and rs1801582) were performed. Only 

the polymorphism rs1801582 did not show potential to alter protein function in silico analysis. A total 

of 372 people from Belém/PA, among which  208 had leprosy and 164 controls; and 936 people from 

Rio Grande do Norte (570 cases and 366 controls) were genotyped. Six polymorphisms were 

selected in ERBB2 (rs2517955, rs2517956, rs1810132, rs2952156, rs1801200 and rs1058808) and 

8 polymorphisms in PARK2/PACRG (rs1801334, rs9356058, rs1801582, rs1801474, rs6915128, 

rs6939278, rs1333955 and rs1040079). The genotyping of the Belém population showed rs2517956 

(p = 0,007, OR = 3,25) and rs1058808 (p = 0,019, OR = 2,08) in ERBB2 gene as risk for leprosy, 

while in Rio Grande do Norte population the SNPs rs6915128 (p = 0,004, OR = 2,10) and rs1801334 

(p < 0,0008, OR = 12,93) were associated with leprosy per se and their clinical forms. Additionally, 

the SNP rs1333955 (p = 0,0014, OR = 9,21) was associated with the risk of developing erythema 

nodosum leprosum (ENL). The SNP rs1801334, already described associated with Parkinson's 

disease, also was associated with leprosy, and therefore is a potential risk factor for both diseases. 

This study also found, for the first time, association between genetic variants of ERBB2 and leprosy. 

Polymorphisms in PARK2 and ERBB2 genes appear to demonstrate the involvement of proteins in 

the pathways of protection or susceptibility to Mycobacterium leprae and therefore may be potential 

targets for molecular intervention in the future. 

 
Key-words: Rio Grande do Norte. Leprosy. Susceptibility. Pathogenesis. M. leprae.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. HANSENÍASE: ASPECTOS GERAIS 

1.1.1. HISTÓRICO DA HANSENÍASE 

Hanseníase é uma doença milenar de características clínicas e 

fisiopatológicas bem conhecidas (LEWIS, 1987). As primeiras referências à 

doença, provêm de papiros egípcios, datados de mais de 4.000 anos a.C. (TAN ; 

GRAHAM, 2008). Além disso, restos mortais escavados na Índia e datados de 

aproximadamente 2.000 anos a.C. apresentam deformidades características da 

hanseníase. Escrituras deixadas pelos povos chineses e indianos, em cerca de 600 

anos a.C. também contém referências à hanseníase (ROBBINS et al., 2009). 

A doença “lepra”, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae (M. 

leprae), muito provavelmente, teve sua origem no norte/nordeste do continente 

africano. Com as sucessivas migrações do homem, o patógeno foi carreado para 

Ásia e Europa, sendo introduzido nas Américas no período das navegações, 

oriundos de populações europeias infectadas e com o tráfico de escravos oriundos 

do continente oeste africano (MONOT et al., 2005; MONOT et al., 2009). A 

inferência da rota de disseminação da doença foi estimada a partir do genoma do 

M. Leprae, com determinaçãode variantes raras coletadas em certas regiões do 

globo (MONOT et al., 2009). 

A bíblia conta com aproximadamente 50 citações do termo “lepra” em 

diversas passagens. Curiosamente, a denominação hebraica zara’at, originalmente 

utilizada para designar lesões cutâneas, consideradas “impuras”, pode ter sido 

distorcida em sua tradução para o grego “lepros” (“áspero, descamativo”) e lepis, 

(“escama, casca”) (LEWIS, 1987). Há uma grande discussão na comunidade 

científica se realmente a “lepra” dos tempos bíblicos é a mesma doença à qual 

conhecemos hoje, ou um agrupamento de múltiplas doenças dermatológicas, como 

a psoríase e o vitiligo, assim como elefantíase, entre outras doenças confundidoras 

(FINE, 1983). 

O estigma associado ao termo “lepra”, gerado na idade antiga e média, 

permanece até os tempos atuais. No Brasil, o decreto No. 76.078/1975 e 

posteriormente a lei No. 9.010/1995 obriga a substituição do termo “lepra” e seus 

derivados por hanseníase, divergindo da nomenclatura em relação ao resto do 

mundo, visando diminuir o preconceito aos portadores da doença. 
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1.1.2. HANSENÍASE NO BRASIL 

O histórico de hanseníase no Brasil coincide com a colonização 

portuguesa. A doença em nosso país assolava principalmente europeus nativos e 

seus descendentes, não havendo registro da doença entre os índios (ARAUJO, 

2003). 

No século XVIII, com o aumento no número de hansenianos, levou as 

autoridades coloniais e filantrópicas a fundarem as sociedades protetoras dos 

Lázaros (denominação dada aos portadores de hanseníase), com a finalidade de 

isolamento (SANTOS, 2011). Com a contínua propagação da doença, no final do 

século XIX e início do século XX foram instituídos os denominados asilos-colônias. 

Os denominados “leprosários” eram bem distribuídos em todo Brasil no início do 

século passado (ARAUJO, 1936), sendo encontrados em praticamente todas a 

capitais e algumas cidades importantes do interior. O governo passou a controlar a 

endemia com o isolamento compulsório, com o primeiro decreto No. 5.156/1904; 

as pessoas diagnosticadas com hanseníase eram imediatamente levadas para um 

desses asilos e só sairiam mediante a alta concedida pelo serviço médico. As 

colônias ocupavam áreas extensas e eram consideradas pequenas cidades 

fechadas, contando com área urbana e rural (ARAUJO, 1936). O isolamento dos 

afetados por hanseníase foi abolido por decreto federal em 1962. Entretanto, muito 

moradores permaneceram nesses locais, por falta de reintegração à sociedade 

(MARZILIAK, 2008). 

1.1.3. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Em 1991 foi implementada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

uma meta global para eliminação da hanseníase (DURRHEIM; SPEARE, 2003). A 

proposta consistia na redução da taxa de prevalência para menos de um caso a 

cada dez mil habitantes (1/10.000 hab.) até o ano 2000 (WHO, 1994), porém em 

2011, três países ainda não haviam atingido essa meta, incluindo o Brasil (Figura 

1) (WHO, 2010). 

Apesar de esforços globais para a eliminação da hanseníase e a redução 

de 5 milhões de novos casos estimados em 1985, para pouco mais de 225 mil em 

2010, a hanseníase continua sendo um problema de saúde pública em muitos 

países do terceiro mundo (WHO, 2010). O número global de novos casos declinou 

ao longo dos últimos anos, de 620 mil em 2002 para 228 mil em 2010, porém a 

incidência da doença vem se mantendo constante desde 1997, mesmo com a 
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eficácia do tratamento poliquimioterápico (PQT) (Figura 2). Isso ocorre 

principalmente porque ainda não se compreende, integralmente, se a transmissão 

do microorganismo ocorre antes do aparecimento dos sintomas. É possível que 

cada pessoa doente, multibacilar infecte centenas de outras pessoas.  

Em 2009, o Brasil e mais 16 países localizados nos continentes africano 

e asiático representavam 93% dos novos casos de hanseníase (Tabela 1). Em 

2010, cerca de 34.894 novos casos foram detectados no Brasil, representando 

15,3% do número global; estes valores têm oscilado entre 30 mil e 40 mil desde 

1993. A Índia é o país com maior número absoluto de casos (126 mil em 2010), 

entretanto, em 2011 conseguiu atingir a meta da OMS e, aparentemente, tornou-

se um país com a doença sob controle. A incidência da hanseníase no Brasil é 

observada, em maior proporção, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nas regiões sul e sudeste há relato de novos 

casos, no entanto, a taxa de detecção é inferior à média nacional (Figura 3). 

O Pará é um dos estados com maiores índices de prevalência da 

hanseníase no Brasil, com coeficiente de detecção oscilando no período de 1990 a 

2008, entre 4,5/10 mil habitantes e 9,2/10 mil habitantes (Figura 4), apresentando 

classificação hiperendêmica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

O Estado do Rio Grande do Norte, como um todo, apresenta uma 

tendência crescente na incidência da hanseníase nos últimos anos. No período de 

1990 a 2008 esse coeficiente oscilou entre 0,4/10 mil hab. em 1990 e 1,58/10 mil 

hab. em 2005 (Figura 5), apresentando classificação média segundo parâmetros 

mundiais. Há regiões no Estado do Rio Grande do Norte com altas taxas de 

detecção, a exemplo da cidade de Mossoró (Figura 6), onde a incidência chegou a 

quase 10 casos/10 mil hab. em 2005. O número de casos novos em menores de 

15 anos é crescente, principalmente nas cidades de Natal, Mossoró, Espírito Santo, 

Nova Cruz, Areia Branca e Canguaretama (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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Figura 1. Taxa de prevalência da hanseníase no mundo em 2011.  
Fonte: (WHO, 2010) 
 

 

Figura 2. Coeficientes de prevalência e detecção da hanseníase no Brasil 
entre 1990 e 2009.  
Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 
 

Taxa de prevalência (por 10 mil habitantes) 
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Tabela 1. Dados de países com incidência de hanseníase superior a 1000 novos 
casos 

 
Fonte: (WHO, 2010) 
 

 

Figura 3. Coeficiente de detecção da hanseníase no Brasil e regiões 
geográficas entre 1990 e 2008.  
Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

Países 
Número de novos casos 

detectados 

Total geral 

Anos 

Angola 
Bangladesh 
Brasil 
China 
Congo 
 

Índia 
Etiópia 
Indonésia 
Madagascar 
Moçambique 
Miamar 
Nepal 
Nigéria 
Filipinas 
Sri lanka 
Sudão 
Tanzânia 
 
Total 
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Figura 4. Coeficiente de detecção da hanseníase na região norte e estado do 
Pará entre 1990 e 2008 comparando-se com os coeficientes no Brasil. 
Fonte:(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 
 
 

 

Figura 5. Coeficiente de detecção da hanseníase no Rio Grande do Norte entre 
1990 e 2008, comparando-se com os coeficientes no Brasil e região nordeste.  
Fonte: (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 
 

Anos 

Anos 
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Figura 6. Taxa de detecção da hanseníase em Mossoró/RN.  
Fonte: (QUEIROZ et al., 2010) 
 
1.1.4. TRATAMENTO DA HANSENÍASE 

Os resultados mais efetivos no tratamento medicamentoso foram 

observados com a utilização de sulfona (Dapsona) na década de 40 e, 

posteriormente com o antibiótico Rifampicina, muito eficaz no combate ao M. leprae 

mesmo em dose única. No entanto, com a utilização de monoterapia, começaram 

a surgir cepas resistentes em algumas regiões, chegando a 50% dos novos casos 

diagnosticados para Dapsona e 19% para Rifampicina (WHO, 1994). 

Em 1981, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs o uso global 

de um tratamento poliquimioterápico (PQT), com esquema incluindo Rifampicina, 

Dapsona e Clofazimina (WHO, 1994). Com a introdução da PQT, houve uma 

drástica redução do número de cepas de M. leprae resistentes. A dosagem de PQT 

é diferenciada de acordo com o enquadramento na classificação clínica 

operacional, para fins de tratamento, proposta pela OMS, conforme sumarizado na 

Tabela 2. 
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Tabela 2. Tratamento poliquimioterápico em hanseníase, segundo padrão da OMS que divide a hanseníase em 
paucibacilares e multibacilares 
 

Forma clínica (OMS) Droga Dose Modo de administração Duração do tratamento (meses) 

Paucibacilar (PB) 
Rifampicina 600 mg/dose única Supervisionada 

6-9 
Dapsona 100 mg/dia Auto administrada 

Multibacilar (MB) 

Rifampicina 600 mg/dose única Supervisionada 

24-36 
Dapsona 100 mg/dia Auto administrada 

Clofazimina 
300 mg/dose única Supervisionada 

50 mg/dia Auto administrada 

 
Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)
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O uso de PQT é considerado pela OMS efetivo em 99,99% dos casos, 

no entanto, em casos de resistência à PQT, se faz necessária, a inserção de outras 

terapias medicamentosas, tais como Ofloxacina, Minociclina ou Claritromicina 

(WHO, 1994). 

 
1.1.5. A HANSENÍASE COMO DOENÇA INFECCIOSA 

Por volta de 1800, um dos maiores nomes da pesquisa em hanseníase, 

o Dr. Daniel Danielssen, escreveu o livro, On leprosy, juntamente com o 

dermatologista Carl Boeck. O livro endossava o fato de a hanseníase ser uma 

doença hereditária (PREVEDELLO; MIRA, 2007). Hoje sabemos a importância da 

genética do hospedeiro no controle da susceptibilidade à doença, o que explica 

parcialmente a hipótese de hereditariedade proposta no século XVII. Ironicamente, 

o pupilo mais famoso de Danielssen, Gerard T. Armauer Hansen, veio a derrubar a 

teoria da transmissão hereditária, descrevendo a hanseníase como uma doença 

adquirida, causada por um agente etiológico (TAN; GRAHAM, 2008). Em 1874, 

Hansen observou em seus experimentos a presença de pequeninos corpos em 

forma de bastão, semelhantes a bactérias, no interior de células provenientes de 

biópsias de lesões de pacientes com hanseníase (EDMOND, 2006; TAN ; 

GRAHAM, 2008b). 

O Mycobacterium leprae descrito por Hansen, foi o primeiro patógeno de 

doença infecciosa humana a ser identificado, é um microrganismo intracelular 

obrigatório, álcool-ácido resistente (BAAR), imóvel, de conformação levemente 

curva e que mede em torno de 2-8 µm por 0,5 µm. O fato do bacilo não ser cultivável 

em meio artificial, além de intrigante cientificamente, têm sido um fator limitante da 

pesquisa em hanseníase. Tipicamente, os estudos sobre o metabolismo do M. 

leprae e da resposta imunológica do hospedeiro frente à infecção são feitos ou por 

comparação com outras micobactérias cultiváveis, tais como M. tuberculosis, M. 

avium e M. bovis, ou utilizando-se bacilos mantidos por inoculação em patas de 

camundongos timectomizados, ou ainda, a partir de tecido infectado de tatu, seu 

outro hospedeiro natural (SCOLLARD et al., 2006). O M. leprae é o microrganismo 

conhecido, que apresenta o tempo mais longo de multiplicação, em torno de 14 

dias, o que explica o longo período de incubação da doença (COLE et al., 2001). 

O bacilo tem tropismo pelas células fagocitárias e de Schwann da bainha 

de mielina que reveste os nervos periféricos. Este neurotropismo é atribuído a 
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ligação específica do M. leprae com a laminina-α2 da membrana basal ligadas às 

células de Schwann. O complexo M. leprae/laminina liga-se então à α-distroglicana, 

uma proteína da membrana da célula de Schwann, facilitando a invasão celular 

(RAMBUKKANA, 2000; RAMBUKKANA et al., 1997). O estímulo imunológico 

gerado pela presença do M. leprae, somado a desmielinização dos nervos 

periféricos, consequência da desdiferenciação da célula de Schwann, leva ao dano 

neural (SCOLLARD et al., 2006). 

Após o contato com o bacilo, o curso natural da hanseníase pode ser 

dividido em três estágios: no primeiro, indivíduos susceptíveis ao M. leprae podem 

desenvolver lesões, que com frequência permanecem não detectadas e curam-se 

espontaneamente (BRITTON ; LOCKWOOD, 2004; JACOBSON ; KRAHENBUHL, 

1999). Aqueles que não curam espontaneamente, apresentam manifestações 

clínicas da doença, enquadradas em um espectro de formas clínicas, que varia de 

acordo com a resposta imune predominante do hospedeiro (SCOLLARD et al., 

2006). 

Pelos critérios de Ridley-Jopling (RIDLEY; JOPLING, 1966), as formas 

clínicas da hanseníase são classificadas em dois pólos extremos e três formas 

intermediárias, baseado na resposta imune do hospedeiro e nas alterações 

histopatológica (RIDLEY; JOPLING, 1966). O pólo tuberculóide (TT), com lesões 

bem definidas e ausência de bacilos na pele e nervos, está associado a um 

predomínio de resposta imunológica do tipo Th1. O pólo oposto, lepromatoso (LL), 

com múltiplas lesões de pele e presença de bacilos na pele e nos nervos, ocorre 

em indivíduos que apresentam perfil Th2 na resposta imune. Entre os dois extremos 

da doença, existem as formas intermediárias, definidas como borderline-

tuberculóide (BT), borderline-borderline (BB) e borderline-lepromatosa (BL); da 

primeira à última, ocorre uma progressiva redução da resposta imune mediada por 

células, acompanhada pelo aumento da carga bacilar, nível de anticorpos anti-

PGL1 (específico para M. leprae), número de lesões cutâneas e de nervos 

periféricos inflamados (YAMAMURA et al., 1991). Alternativamente, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classifica a doença, para fins de tratamento, em 

paucibacilar (incluindo TT e parte de BT) e multibacilar (parte de BT, BB, BL e LL), 

com base no número de lesões, localização das lesões e índice baciloscópico 

(WHO, 1994). 
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Estados reacionais podem ocorrer, com episódios inflamatórios 

extremos que acometem indivíduos em qualquer estágio da doença, ao diagnóstico 

da hanseníase, durante o tratamento e mesmo pós-tratamento. O espectro da 

hanseníase e suas complicações são mostradas na Figura 7. Cerca de 5% das 

pessoas infectadas evoluem para doença, sendo esta chamada hanseníase per se. 

Dependendo da resposta imune, as pessoas infectadas podem evoluir para um dos 

polos, conforme definido por Ridley-Jopling. Adicionalmente, um subgrupo de 

pessoas podem evoluir com formas reacionais, com reação reversa ou eritema 

nodoso hansênico.  

 

 

 

Figura 7. A resposta imune e as formas clínicas da hanseníase (RIDLEY; 

JOPLING, 1966) 

1.1.6. ESTADOS REACIONAIS EM HANSENÍASE 

Os estados reacionais são caracterizados pela ativação de um processo 

imunoinflamatório repentino e intenso, com frequente envolvimento de nervos 

periféricos (KAHAWITA; WALKER ; LOOKWOOD, 2008). Cerca de 30 a 50% das 

pessoas que desenvolvem hanseníase, apresentam algum tipo de reação 

hansênica, sendo estes considerados os principais responsáveis pelo alto índice 

de incapacidade da hanseníase (SCOLLARD et al., 2006). Em 2009, no Brasil, 

cerca de 6,4% dos novos casos de hanseníase apresentaram grau 2 de 
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incapacidade ao diagnóstico; esses números vêm se mantendo entre 5 – 8% desde 

2004 (WHO, 2010).  

Existem dois tipos principais de reações hansênicas: reação tipo I ou 

reação reversa (RR), e reação tipo II, ou eritema nodoso hansênico (ENH). 

Pacientes com hanseníase podem também desenvolver uma forma muito 

agressiva de reação denominada “Fenômeno de Lúcio”, ou ainda, somente neurite; 

porém, estes últimos representam uma pequena parcela dos episódios reacionais. 

Raramente um mesmo paciente pode apresentar ambas as reações (ENH e RR), 

no entanto, se houver desenvolvimento dos dois estados reacionais, eles aparecem 

em períodos distintos (REA ; SIELING, 1998). 

A reação do tipo I é também denominada reação reversa (RR) devido a 

observações clínico/histopatológicas clássicas evidenciarem o aumento inesperado 

da resposta imune celular em lesões, e caracteriza-se por uma hipersensibilidade 

tardia a antígenos de M. leprae (RIDLEY ; RADIA, 1981; SCOLLARD et al., 2006). 

A RR afeta entre 20 e 30% dos pacientes com hanseníase (VAN BRAKEL et al., 

2005). Os achados dermatológicos de RR são um aumento do número de linfócitos 

na derme, e perda da organização normal do granuloma, com posterior aumento 

do número de células gigantes de Langerhans (KAHAWITA ; WALKER ; 

LOOKWOOD, 2008; SCOLLARD et al., 2006). Estudos imunohistoquímicos 

demonstram o papel crucial de linfócitos Th1 no desenvolvimento RR (SCOLLARD 

et al., 2006). As manifestações clínicas são: inflamação aguda das lesões 

existentes, com o envolvimento de nervos periféricos ou não, bem como o 

surgimento de novas lesões (Figura 8).  

Pacientes classificados nas formas borderline da hanseníase, são 

considerados sob maior risco de desenvolverem RR, quando comparado com 

formas polares, principalmente devido ao seu perfil de resposta imunológica 

instável (RANQUE et al., 2007). Outros fatores associados com susceptibilidade a 

RR são: (1) Idade: indivíduos jovens (<20 anos) tem menor chance de desenvolver 

RR quando comparados com adultos jovens (entre 20 e 40 anos) e adultos (>40 

anos) (RANQUE et al., 2007; SOUSA et al., 2007); (2) raspado dérmico superior à 

4+, valor quantitativo representando o número de bacilos visíveis em cada sítio 

analisado; (3) maior número de lesões ao diagnóstico (RANQUE et al., 2007); e (4) 

detecção de DNA do M. leprae em lesões de pacientes com lesão única (SOUSA 

et al., 2007). 
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Cerca de 95% dos casos de RR ocorrem em até dois anos após o início 

do tratamento (POCATERRA et al., 2006; RANQUE et al., 2007). Os sinais e 

sintomas de RR surgem muito rapidamente e necessitam de atendimento 

emergencial para amenizar a chance de dano neural. Mesmo com tratamento 

adequado, cerca de 40% dos pacientes com RR não se recuperam completamente, 

desenvolvendo dano neural permanente (VAN BRAKEL ; KHAWAS, 1996).  

 

 

Figura 8. Representação de paciente com reação reversa (a esquerda) 
e eritema nodoso hansênico (a direita) 
Fonte: (SOUSA, 2009) 
 

O eritema nodoso hansênico (ENH), acomete pacientes com resposta 

imunológica predominantemente humoral. A ativação da resposta celular, em 

pacientes com resposta imunológica predominantemente Th2, provoca uma reação 

sistêmica envolvendo os imunocomplexos, ativando um processo inflamatório 

extenso e agressivo, podendo levar a sérios danos teciduais. 

Há grande variação geográfica na prevalência de ENH. Em estudo 

envolvendo um grupo populacional do Brasil, 37% dos pacientes classificados 

como BL e LL desenvolveram ENH, enquanto na Índia, Nepal e Tailândia a 

prevalência varia de 19 a 26%. (KAHAWITA ; WALKER ; LOOKWOOD, 2008). No 

entanto, o Brasil registra maior número de casos multibacilares, quando comparado 

com países do sudeste asiático, nos quais casos de hanseníase paucibacilar são 

mais frequentes. 

No ENH, assim como na RR, o primeiro evento é mais comumente 

observado no primeiro ano após o início da PQT, e cerca de um terço dos casos de 
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ENH são diagnosticados simultaneamente à hanseníase (MANANDHAR; 

LEMASTER ; ROCHE, 1999; POCATERRA et al., 2006). Além das formas clínicas 

BL e LL, um índice baciloscópico superior a 4+ é considerado como fator de risco 

para ENH (BECX-BLEUMINK ; BERHE, 1992; POCATERRA et al., 2006). 

As manifestações clínicas de ENH incluem lesões eritematosas 

generalizadas, nódulos e pápulas superficiais ou profundas, podendo tornar-se 

ulcerativas ou necróticas (Figura 8). Alguns nódulos se cronificam, sendo dolorosos 

e levando a fibrose e cicatrizes. Os principais efeitos sistêmicos relatados são febre 

alta, edema e mal estar prolongado com duração de dias a semanas (KAHAWITA 

; LOCKWOOD, 2008). Os achados histopatológicos em biópsias de lesões 

eritematosas agudas são: presença predominantemente de neutrófilos, eosinófilos 

e mastócitos; já em biópsia de lesões crônicas há redução no número de neutrófilos 

e aumento de linfócitos e plasmócitos (MABALAY et al., 1965). De fato, estudos 

confirmam a importância dos neutrófilos na secreção de TNF-α em pacientes com 

a forma aguda de ENH (OLIVEIRA et al., 1999). 
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1.2. GENÉTICA DA HANSENÍASE 

Fatores ambientais, sanitários, nutricionais e socioeconômicos, bem 

como o contato com o agente patogênico, são importantes no desenvolvimento de 

doenças infecciosas (FINE et al., 1997), contudo, não explicam porque certas 

pessoas adoecem e outras não, ou porque apresentam formas mais severas da 

doença, ou ainda, porque desenvolvem os estados reacionais. (ALTER et al., 

2011). O perfil genético do hospedeiro e do parasita tem um papel na 

susceptibilidade a doenças complexas (ALTER et al., 2008), ou seja, aquelas na 

qual a susceptibilidade é controlada por diversos fatores, sendo eles genéticos e 

ambientais.   

Uma primeira varredura do genoma humano encontrou evidência de 

ligação entre a região cromossômica 10p13 e hanseníase paucibacilar em uma 

população de famílias da Índia (SIDDIQUI et al., 2001) Tabela 3. Em estudo 

posterior um polimorfismo não sinônimo (Gly396Ser) presente no éxon 7 do gene 

MRC1, localizado na região 10p13, que codifica o receptor de manose, importante 

no reconhecimento e ligação de carboidratos na superfície de patógenos, 

demonstrou-se associado à hanseníase per se e a forma multibacilar, em dois 

grupos populacionais distintos do Vietnã e do Brasil (ALTER et al., 2010). 

Uma segunda varredura do genoma resultou na identificação de 

variantes genéticas, localizadas na região compartilhada por dois genes, PARK2, 

que expressa a parkina, uma ligase de ubiquitina e PACRG, um gene co-regulado 

por PARK2, como fatores de risco para susceptibilidade à hanseníase per se em 

duas populações etnicamente distintas, do Vietnã e do Brasil (MIRA et al., 2003; 

MIRA et al., 2004). Nesse estudo, foram encontrados tag-SNPs, com elevado 

desequilíbrio de ligação. A associação de uma dessas variantes com a hanseníase 

per se foi replicada em um estudo caso-controle utilizando um grupo populacional 

da Índia (MALHOTRA et al., 2006). Por fim, os mesmos polimorfismos de 

susceptibilidade à hanseníase nos genes PARK2 e PACRG no Vietnã e no Brasil 

foram descritos em associação com febre tifóide e paratifóide em uma população 

da Indonésia (ALI et al., 2006), sugerindo um papel para estes genes no controle 

da susceptibilidade a outros patógenos intracelulares além do M. leprae. 

Em desdobramento adicional da varredura genômica realizada na 

população vietnamita, estudo em larga escala envolvendo mais de 400 marcadores 
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genéticos da região HLA encontrou forte evidência de associação entre alelos do 

gene LTA, que codifica a linfotoxina A e susceptibilidade à hanseníase per se em 

duas amostras populacionais independentes do Vietnã do Sul. O achado foi 

replicado em uma amostra populacional da Índia (ALCAIS et al., 2007).  
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Tabela 3 
Principais genes e regiões candidatas não HLA relacionadas à hanseníase em estudos anteriores 
 

 Desenho Fenótipo Estudo População Ano REF. 

NRAMP1 Pares irmãos Hanseníase per se Ligação Vietnamita 1998 (ABEL et al., 1998) 

VDR Caso-controle Tipo clínico Associação Indiana 1999 (ROY et al., 1999) 

NRAMP1 Caso-controle Tipo clínico Associação Mali/Indiana 2001 (SIDDIQUI et al., 2001) 

IL-10 Caso-controle 
Hanseníase per se, 

MB 
Associação Brasileira 2004 (MORAES et al., 2004) 

PARK2/PACRG Varredura genômica Hanseníase per se Ligação Vietnamita/brasileira 2004 (MIRA et al., 2004) 

Região candidata      

10p13 Varredura genômica PB Ligação Indiana 2001 (SIDDIQUI et al., 2001) 

20p12 Varredura genômica PB Ligação Indiana 2002 (TOSH et al., 2002) 

6q25-q27 Varredura genômica Hanseníase per se Ligação Vietnamita 2004 (MIRA et al., 2004) 

17q11-q21 Varredura genômica Hanseníase per se Ligação Brasileira 2004 (JAMIESON et al., 2004) 
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1.3. PAPEL DA PARKINA NA PATOGÊNESE DA HANSENÍASE 

Foram encontradas associações na região MHC no cromossomo 6p21 

nos locus HLA-B/HLA-C (MHC de classe I), no locus HLA-DR-DQ (MHC de classe 

II) e no locus dos genes PARK2/PACRG e que mostraram ser independentes em 

população chinesa, além de associações nas regiões cromossômicas 16p21 e 

13q14. Outro grupo relatou uma segunda varredura do genoma, dessa vez nas 

populações da Índia e Mali (WONG et al., 2010; ZHANG et al., 2009). Esta 

varredura confirmou a associação encontrada nos chineses, quanto ao locus MHC, 

mas não replicou a associação nos genes LTA, NOD2, PARK2, PACRG, RIPK2, 

SLC11A1, TLR2, TLR4, TNFSF15 e VDR (ZHANG et al., 2009).  

Esses resultados levaram a identificação de potenciais vias metabólicas 

antes insuspeitas na patogênese da doença, tais como aquela regulada pelo gene 

PARK2, que codifica uma proteína E3-ubiquitina-ligase, enzima que participa da via 

de ubiquitinação e degradação de proteínas no proteossomo (CHEN, 2005). A 

ubiquitinação é um importante processo de modificação proteica pós-traducional e 

é realizado por um encadeamento de 3 enzimas (SCHURR et al., 2006): Enzima 

ativadora de ubiquitina (E1), enzima conjugadora de ubiquitina (E2) e uma enzima 

ligadora de ubiquitina (E3).  

O gene PARK2 e seu gene co-regulado PACRG, ocupam uma região 

cromossômica de aproximadamente 2 Mega bases (Mb) (SCHURR et al., 2006) e 

compartilham o mesmo promotor, que é bidirecional (WEST et al., 2003). O produto 

proteico do gene PARK2 é a parkina, esta é capaz de catalizar a ubiquitinação de 

uma série de substratos, entre os quais α-sinucleína, LRRK2, DJ-1, PINK1 e Hsp70 

(SCHURR et al., 2006), importantes proteínas para a regulação da fisiologia 

neuronal. Apesar de ser reconhecida como fundamental para a homeostase dos 

neurônios, a função precisa da parkina ainda é desconhecida. Também não são 

conhecidos os mecanismos pelos quais as variações nos genes PARK2/PACRG 

podem influenciar na sua função e consequentemente na susceptibilidade do 

hospedeiro à hanseníase. 

A parkina é uma proteína com 465 resíduos de aminoácidos que possui 

um domínio RBR em sua porção C-terminal e um domínio ubiquitin-like na porção 

N-terminal (CHUANG; ULEVITCH, 2004). O domínio ubiquinin-like liga-se à fração 

26S do proteassomo (SAKATA et al., 2003), sendo a região responsável pela 

proteólise. O principal objetivo da degradação proteica via ubiquitina é a eliminação 
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de proteínas com defeitos, consequentes de erros de síntese, assim como 

regulação do ciclo celular, onde algumas proteínas são degradadas para que a 

célula entre em divisão (CHEN, 2005). Entretanto, a função da parkina, não se limita 

a degradação de proteínas defeituosas, mas possui também diversas outras 

funções, dentre elas apoptose, manutenção das funções mitocondriais e ativação 

do fator de transcrição NF-κβ (CHEN, 2005). Por suas características 

multifuncionais, acredita-se, que a regulação das funções da parkina interfira em 

vários mecanismos, dependentes do tipo celular e da natureza, assim como da 

abundância dos substratos específicos da parkina. A função da parkina na 

hanseníase não é completamente compreendida, mas pode estar envolvida na 

regulação e degradação de proteínas envolvidas na resposta imune ao M. leprae 

(IMAI; SODA; TAKAHASHI, 2000). Esta hipótese, tem suporte no fato de que 

diversas outras ligases de ubiquitina foram recentemente mostradas interagir com 

proteínas do sistema imune (LIU; PENNINGER ; KARIN, 2005). Uma ligase de 

ubiquitina estruturalmente relacionada com a parkina está envolvida na regulação 

de TLRs (Receptor tipo toll) (CHUANG ; ULEVITCH, 2004) e mais recentemente 

foram descobertas outras ligases de ubiquitina que têm papel importante nas vias 

de sinalização do NF-κβ (CHEN, 2005).  

Patógenos como Salmonella, Shigella, Listeria, Helicobacter 

(NAUMANN, 2000), Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium (GIRI et 

al., 1998; TOOSSI et al., 1997) promovem a ativação do NF-κβ levando à 

modulação da expressão de vários genes, entretanto, pouco se sabe sobre o papel 

da ativação do NF-κβ na hanseníase. A parkina induz aumento na expressão de IL-

6 e por esse lado um aumento da resposta Th2 (DE et al., 2013). 
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1.4. PAPEL DO ERBB2 NA PATOGÊNESE DA HANSENÍASE 

A patogênese da hanseníase baseia-se na destruição de um tipo celular 

altamente especializado, denominado célula de Schwann (TAPINOS; OHNISHI ; 

RAMBUKKANA, 2006). Esta célula é responsável pela síntese da bainha de mielina 

nas fibras nervosas periféricas, e é o alvo principal do Mycobacterium leprae 

(NISHIURA et al., 1964). As células de Schwann podem estar associadas à fibras 

nervosas mielínicas ou amielínicas (TAPINOS ; OHNISHI ; RAMBUKKANA, 2006) 

Figura 13. Em estudo conduzido por Rambukkana e um grupo de pesquisadores 

americanos (TAPINOS; OHNISHI; RAMBUKKANA, 2006) foi demonstrado o papel 

do receptor ErbB2 na patogênese da hanseníase. Nesse estudo, ficou evidente a 

importância desse receptor na lesão do nervo através da desmielinização e na 

facilitação da entrada do Mycobacterium leprae na célula de Schwann (Figura 9). 

Nas células de Schwann não mielinizadas, o bacilo não encontra a barreira física 

da bainha de mielina e invade as células de Schwann. Em seu citoplasma a bactéria 

ativa uma via de sinalização que induz proliferação celular. Nas células de Schwann 

mielinizadas, o M. leprae não consegue atravessar a bainha de mielina, entretanto, 

ela interage com receptores ErbB2 na membrana plasmática, onde ativa diversos 

mediadores químicos que resultarão na desmielinização destas fibras (TAPINOS ; 

OHNISHI ; RAMBUKKANA, 2006), favorecendo sua invasão. Algumas teorias 

apontam que a ativação de ErbB2 por M. leprae, induz a expressão de genes 

responsáveis pela desdiferenciação das células de Schwann, e consequentemente 

indução da sua involução para um tipo celular primordial, incapaz de sintetizar 

bainha de mielina, sendo esse um processo crítico para a desmielinização 

(RAMBUKKANA, 2010). 
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Figura 9. Mecanismo de ação patogenético do M. leprae na célula de Schwann 
mielinizante (acima) e não mielinizante (abaixo) 
Fonte: NOON; LLOYD, 2007 
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2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O primeiro estudo que demonstrou associação de polimorfismos no gene 

PARK2 com a hanseníase foi realizado por Mira et al., 2004, nas populações 

vietnamita e brasileira. A partir dessa descoberta outros estudos foram realizados em 

populações distintas (indiana e chinesa), usando os principais SNPs associados no 

estudo original (rs6915128, rs9356058, rs1333955 e rs1040079), sendo o resultado 

replicado na população chinesa, mas não na indiana. 

A disfunção da proteína parkina contribui com manifestações de Parkinson 

juvenil, entretanto, nenhuma associação de marcadores genéticos, envolvendo a 

função da parkina, anteriormente caracterizada na doença de Parkinson, foi ainda 

descrita na hanseníase. A associação dessas duas doenças, que tem em comum 

neurodegeneração, poderá aumentar o entendimento da fisiopatologia da 

hanseníase, e consequentemente poderá contribuir com seu controle, quanto ao 

desfecho neurológico. 

A disfunção do Erbb2 foi investigada em cancer e mostrou-se associada ao 

desenvolvimento de neoplasia, entretanto recentemente essa proteína mostrou ter 

também um importante papel no processo de desmielinização induzida por 

Mycobacterium leprae. É sabido que variantes genéticas podem produzir proteínas 

com níveis funcionais diferentes e de alguma forma contribuir com a patogênese da 

hanseníase. 

Embora muitos estudos tenham demonstrado um forte componente genético 

controlando a susceptibilidade do hospedeiro a fenótipos variados da hanseníase, tais 

como a doença per se e posteriormente suas formas de manifestação clínica, 

nenhuma investigação foi feita ainda com variantes genéticas do ERBB2. O atual 

tratamento para hanseníase é longo e usa diversos antibióticos, sendo portanto, 

incapaz de impedir a transmissão do M. leprae e consequentemente a erradicação da 

hanseníase. A inclusão de um fármaco que pudesse bloquear a desmielinização 

induzida por patógeno, como o Herceptin® ou outro inibidor de ErbB2 seria 

potencialmente eficaz no tratamento da hanseníase. O entendimento do 

comportamento de variantes genéticas de ERBB2 e suas consequências para a 

função da proteína, poderá dar o embasamento necessário para o uso de inibidores 

de ErbB2 no tratamento da hanseníase. 

A parkina e o erbb2 parecem interagir numa intrincada rede intracelular 

responsável pela homeostase neuronal. O entendimento dos mecanismos genéticos 
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que justifiquem as falhas encontradas em algumas pessoas e que aumentam a 

susceptibilidade à hanseníase pode melhorar o entendimento também da participação 

dessas moléculas em outras doenças neurodegenerativas como Parkinson e 

Alzheimer. Pretendemos compreender melhor como mudanças na sequência 

genética desses dois genes estão contribuindo com o aumento no número de casos 

de hanseníase em algumas localidades onde a doença é endêmica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

 

Analisar a contribuição de fatores genéticos e ambientais com a susceptibilidade à 

hanseníase nos estados do Rio Grande do Norte e Pará. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Analisar in silico o impacto de polimorfismos missense na estrutura das 

proteínas parkina e ErbB2 

2. Analisar se tag-SNPs no gene ERBB2 estão associados à hanseníase em 

duas populações distintas: Rio Grande do Norte e Pará; 

3. Avaliar se tag-SNPs nos genes PARK2/PACRG associados à hanseníase 

são replicados na população do Rio Grande do Norte; 

4. Avaliar se SNPs no gene PARK2 associados ao mal de Parkinson também 

são associados à hanseníase na população do Rio Grande do Norte; 

5. Calcular o risco de fatores ambientais, sócio-econômicos e co-morbidades 

estarem contribuindo para susceptibilidade à hanseníase na população do 

Rio Grande do Norte. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. POPULAÇÃO E DESENHO DE ESTUDO 

Este estudo incluiu a avaliação in silico dos polimorfismos funcionais, 

seu impacto na função da proteína e avaliação genética dos polimorfismos no gene 

ErbB2 (rs2517955, rs2517956, rs1810132, rs2952156, rs1801200, rs1058808) e 

nos genes PARK2/PACRG (rs6915128, rs9356058, rs1333955, rs1040079, 

rs1801334 e rs1801582) na susceptibilidade à hanseníase numa população 

oriunda do Estado do Rio Grande do Norte e numa população do Pará, descrita 

previamente (BLACKWELL et al., 1997). 

Para o estudo in silico, consideramos os seguintes polimorfismos, SNPs, 

depositados no NCBI (Centro Nacional para Informação em Biotecnologia): ErbB2 

(rs1801200 com troca de isoleucina por valina na posição 655 da proteína e 

rs1058808 com troca de prolina por alanina na posição 1170 da proteína) e Parkina 

(rs1801334 com troca de aspartato por asparagina na posição 394 da proteína e 

rs1801582 com troca de valina por leucina na posição 380 da proteína). Utilizamos 

para avaliação do impacto desses polimorfismos três ferramentas online 

(RAJASEKARAN et al., 2008): I-mutant 

(http://gpcr.biocomp.unibo.it/cgi/predictors/I-Mutant2.0/I-Mutant2.0.cgi) que analisa 

a estabilidade no ponto da mutação (CAPRIOTTI; FARISELLI; CASADIO, 2005), 

SIFT  (http://sift.jcvi.org/) que analisa o quanto é tolerável a mutação (KUMAR; 

HENIKOFF; NG, 2009) e o polyphen (http://coot.embl.de/PolyPhen/) que analisa o 

dano causado na proteína pela mutação (ADZHUBEI et al., 2010). Também foram 

feitas análises de modelagem molecular para o polimorfismo rs1801200 na sua 

forma selvagem e mutante. Para analisar a estrutura molecular usamos dois 

software SwissPDB (http://spdbv.vital-it.ch/disclaim.html) para gerar a mutação no 

arquivo PDB (ARNOLD et al., 2006) e o Pymol (http://www.pymol.org/) para 

visualizar o impacto dessa mutação na estrutura molecular da proteína. 

Os estudos genéticos foram realizados usando duas populações 

residentes em áreas endêmicas para hanseníase, uma na cidade de Belém/PA 

(Figura 10), e que compreenderam 72 famílias com múltiplos casos de hanseníase 

(372 indivíduos; Tabela 4), previamente descritos (BLACKWELL et al., 1997). Os 

diagnósticos foram realizados por médicos especialistas do Instituto Evandro 

Chagas, Belém, Pará, por meio da localização de lesões anestésicas e da avaliação 

da baciloscopia do fluido linfático e/ou biópsia de pele. Os pacientes foram 

http://gpcr.biocomp.unibo.it/cgi/predictors/I-Mutant2.0/I-Mutant2.0.cgi
http://sift.jcvi.org/
http://coot.embl.de/PolyPhen/
http://spdbv.vital-it.ch/disclaim.html
http://www.pymol.org/
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categorizados em formas clínicas de acordo com a escala histológica de Ridley-

Jopling (RIDLEY; JOPLING, 1966). Todas as famílias eram homogêneas quanto a 

condição socioeconômica. Uma coleta de sangue venoso foi realizada em cada 

participante desse estudo para extração de DNA das células de sangue periférico 

usando protocolo padrão salting out (MILLER; DYKES; POLESKY, 1988), para 

posterior análise genética. A análise genética utilizou uma abordagem familiar na 

qual foram coletados o trio composto por pai, mãe e filho, na qual os casos foram 

analisados frente a pseudocontroles, que são derivados de alelos parentais não 

transmitidos (CORDELL; BARRATT; CLAYTON, 2004). Nessa população, 

genotipamos três marcadores (rs2517956, rs2952156 e rs1058808) no gene 

ERBB2 (Tabela 5). 

A segunda amostra populacional, foi constituída por moradores de áreas 

endêmicas para hanseníase do Estado do Rio Grande do Norte. As amostras foram 

coletada das cidades de Natal (Hospital Giselda Trigueiro – HGT e Hospital 

Universitário Onofre Lopes – HUOL), Mossoró (Pronto Atendimento Médico – PAM) 

e Nova Cruz (Posto de saúde Senhorinha Borges). Foram incluídos nesses estudo, 

pacientes em tratamento com a poliquimioterapia (PQT), ou que haviam concluído 

a PQT, mas estavam se tratando de reação reversa ou eritema nodoso hansênico, 

e comunicantes, não aparentados, que entraram no grupo de controles. Os locais 

de coleta foram bairros com elevada prevalência para a hanseníase nas cidades 

do estudo. Foram utilizados na genotipagem da população do Rio Grande do Norte, 

os três marcadores usados em Belém/PA e três outros marcadores no gene ERBB2 

(Tabela 5). Também foram usados quatro marcadores em PARK2/PACRG (Tabela 

6), os mais fortemente associados previamente no estudo do Vietnã e Brasil (MIRA 

et al., 2004) e dois outros marcadores associados a disfunção da parkina na doença 

de Parkinson juvenil (OLIVEIRA et al., 2003). 

Para compor a amostra populacional de casos do Rio Grande do Norte, 

foram recrutados 570 indivíduos portadores de hanseníase, independente da forma 

clínica, entre abril de 2005 e maio de 2012 (Tabela 7). Todos os pacientes tiveram 

o diagnóstico confirmado por médico especialista seguindo critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Casos antigos de hanseníase foram 

identificados junto aos registros do Sistema Nacional de Agravos e Notificações 

(SINAN) e contatados por telefone, para uma visita domiciliar, onde o estudo foi 

apresentado e se aceitasse participar, era convidado a assinar o Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 4), avaliado e aprovado 

pelo comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (CAAE 0042.0.051.051-09). Com a 

inclusão formal do paciente, dados relativos à idade, gênero, exame físico e 

informações socioeconômicas foram obtidas. As informações complementares, tais 

como: idade no diagnóstico, forma clínica, ocorrência de episódios reacionais, 

índice baciloscópico e realização de biópsia cutânea foram resgatadas dos 

prontuários localizados onde o paciente havia se tratado. Finalmente, os pacientes 

foram submetidos a uma coleta de 10 mL de sangue periférico, seguindo padrões 

básico de antissepsia, onde o material biológico foi acondicionado em tubos com 

EDTA, para posterior obtenção do DNA. 

Para compor a amostra populacional de controles do estudo do Rio 

Grande do Norte, foram recrutados, no período compreendido entre abril de 2005 

e novembro de 2008, 366 indivíduos sem histórico de hanseníase (Tabela 7). Entre 

janeiro de 2009 e dezembro de 2012, portanto perfazendo 4 anos, foi monitorado 

se os controles foram incluídos no banco de dados do SINAN, e portanto, se os 

mesmos vieram a adoecer. Durante esse período, três comunicantes 

intradomiciliares adoeceram, e foram incluídos no grupo de casos. Assim, foram 

considerados controles dois tipos de indivíduos: (1) Moradores saudáveis, de 

domicílios onde havia história de hanseníase, porém sem parentesco biológico com 

indivíduos afetados incluído no estudo; e (2) Moradores saudáveis, de domicílios 

vizinhos àqueles com histórico de hanseníase. Dados relativos a gênero, idade e 

vacinação BCG foram obtidos, seguindo protocolo idêntico ao aplicado para o grupo 

de casos (APÊNDICE 7). Todos os indivíduos recrutados para compor o grupo de 

controles também assinaram o TCLE (APÊNDICE 5), e também tiveram 10 mL de 

sangue periféricos coletados para extração do DNA. 

Ainda, os pacientes oriundos do Estado do Rio Grande do Norte foram 

acompanhados quanto ao aparecimento de episódios reacionais durante o 

tratamento (6 meses para PB e 12 meses para MB) e até 1 ano após o fim do seu 

tratamento. Todos os pacientes foram orientados quanto aos sintomas das reações, 

e aconselhados a retornar ao local onde fizeram o tratamento, para providências 

médicas quanto à solução dos episódios reacionais. Os controles reacionais foram 

para a reação tipo 1 (T1R) todos aqueles com as formas clínicas borderlines (BT, 

BB e BL), que não desenvolveram T1R durante a poliquimioterapia (PQT) ou até 1 

ano após ter finalizado o tratamento para hanseníase. Para a reação tipo 2 (T2R), 
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foram selecionados como grupo controle os pacientes das formas clínicas BL e LL 

que não desenvolveram T2R durante o tratamento ou até um ano após sua 

conclusão. 

Após recrutamento e caracterização clínica dos participantes da 

pesquisa, o material biológico foi coletado e enviado ao laboratório de 

imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde foi 

processado, com separação de soro e células para extração do DNA. O DNA 

extraído das populações de Belém/PA e Rio Grande do Norte, foi utilizado para 

genotipagem, que foram realizadas, usando-se dois métodos distintos, SnapShot® 

(Applied Biosystems), que faz a descriminação alélica multiplex, baseado no 

reconhecimento do polimorfismo por nucleotídeos di-desoxi marcados com 

fluoróforo e KASPar® (Kbioscience), que faz discriminação alélica através do 

anelamento de sondas em primers diferentes. 

Tabela 4 
Estrutura familiar para as 72 famílias hansênicas de Belém, Pará 
 

Estrutura familiar 
Hanseníase 

per se 
Hanseníase 
Lepromatosa 

Hanseníase 
Tuberculóide 

No. famílias 72 72 72 
No. famílias nuclear 87 56a 48a 
Famílias nuclear com 1 irmão doente 19 27 22 
Famílias nuclear com 2 irmãos doentes 50 25 17 
Famílias nuclear com 3 irmãos doentes 7 3 7 
Famílias nuclear com 4 irmãos doentes 5 1 1 
Famílias nuclear com 5 irmãos doentes 5 0 0 
Famílias nuclear com 6 irmãos doentes 0 0 1 
Famílias nuclear com 7 irmãos doentes 1 0 0 
No. Doentes nas famílias 192 90 87 
No. pais doentes  41 25 10 
No. total indivíduos doentesc 208b 109 93 
No. total de indivíduos 372 372 372 

Famílias nuclear com um único indivíduo doente foram sempre parte de uma família estendida com 
múltiplos casos.  aDezessete famílias nuclear continham casos lepromatosos e tuberculóide ao mesmo 
tempo; portanto o número de famílias lepromatosas + tuberculóide não é simplesmente o encontrado 
na coluna hanseníase per se; bSeis casos classificados como hanseníase per se não foram 
classificados como lepromatosos ou tuberculóide; portanto, o número de pais e filhos para a soma 
lepromatoso + tuberculóide não corresponde a coluna hanseníase per se; cDevido a estrutura das 
famílias alguns indivíduos são classificados como irmãos e pais em diferentes famílias nucleares; 

portanto o número total de doentes não é irmãos + pais. 
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Figura 10. Esquema mostrando o desenho de estudo utilizado para as 
populações do Rio Grande do Norte e Belém/PA 

 
Tabela 5 
Detalhes dos polimorfismos de único nucleotídeo (SNP) genotipados em 
ERBB2 
 

SNP rs# 
Localização 
(Build Hg19) 

População 
Alelo 
raro 

Frequência 
alelo raro 
(Pará/RN) 

Posição/Função 

rs2517955 37843931 RN C 0,49 Promotor 

rs2517956 37844109 Pará & RN G 0,38/0,38 Promotor 

rs1810132 37866255 RN C 0,39 Intron 

rs2952156 37877085 Pará & RN A 0,38/0,38 Intron 

rs1801200a 37879838 RN G 0,15 Codante (I655V) 

rs1058808 37884287 Pará & RN C 0,49/0,50 Codante (P1170A) 
aMarcador agora é chamado de rs1136201. 
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Tabela 6 
Detalhes dos polimorfismos de único nucleotídeo (SNP) genotipados em 
PARK2/PACRG 
 

Gene SNP rs# 
Localização 

(Build 
Hg19) 

Alelo 
raro 

Frequência 
do alelo 

raro 
Posição/Função HWE1 

PACRG 

rs69151283 5499130 A 0.08 Intron 0.5400 

rs93560583 5438740 C 0.26 Intron 1.0000 

rs13339553 5500795 A 0.48 Intron 0.0480 

rs10400793 5501368 T 0.30 Intron <0.0001 

PARK2 
rs1801334 4068566 A 0.03 

Não-sinônimo 
(Asp394Asn) 

0.0150 

rs1801582 4095196 C 0.28 
Não-sinônimo 
(Val380Leu) 

<0.0001 

1Equilíbrio de Hardy-Weinberg <0.001 foi considerado estatisticamente significante 
2Monoalélico 
3Marcadores genéticos usados no estudo de replicação de Mira et al., 2004 
 
Tabela 7 
Características da amostra caso-controle do Rio Grande do Norte (RN) 
 

Variável Caso Controle P-valor 

    

Sexo (Homens/Mulheres) 570 (273/285) 366 (123/243) <0.00011 

Média de idade, anos (intervalo) 44.48 (10–98) 38.24 (10–93) <0.00012 

Educação (<Ensino médio)  396 (79.8%) 243 (75.9%) 0.19281 

Tempo de moradia na mesma casa (>5 
anos) 

357 (74.4%) 252 (72.5%) 1.00001 

Renda familiar (<4 Salários mínimos) 378 (90%) 261 (86%) 0.15791 

Lepromatosos (LL/BL) 186 (32.7%)   

Tuberculóide (BB/BT/TT) 301 (52.9%)   

Outras formas clínicas 45 (7.9%)   

Sem classificação 37 (6.5%)   

Eritema Nodoso Hansênico (ENL) 70 (12.3%)   

Reação reversa (RR) 96 (16.9%)   

ENL e RR 24 (4.2%)   
1 Teste exato de Fisher; 2 Teste t de Student; Salário mínimo no Brasil é 
aproximadamente R$160/semana 
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4.2. GENES E MARCADORES POLIMÓRFICOS SELECIONADOS 

4.2.1. REPLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS EM 

PARK2/PACRG COM SUSCEPTIBILIDADE À HANSENÍASE  

Considera-se replicação, em estudos genéticos, a associação 

significativa entre o fenótipo em questão e o mesmo marcador descrito 

anteriormente, com concordância para o alelo de risco em ambos os grupos 

(IOANNIDIS et al., 2001). 

Para o estudo de replicação, selecionamos quatro SNPs (rs9356058, 

rs6915128, rs1333955 e rs1040079) (Tabela 6), presentes no gene PACRG, 

derivados do estudo do Vietnã e Brasil executados por Mira (MIRA et al., 2004), os 

quais apresentaram associação significativa com a hanseníase per se. Dois desses 

marcadores (rs9356058 e rs6939278) apresentaram um elevado desequilíbrio de 

ligação (D’=96) e foram considerados pertencentes ao mesmo bloco (Figura 11). 

 

4.2.2. Polimorfismos funcionais em PARK2 

Dois marcadores funcionais do tipo SNP no gene PARK2 (Tabela 6), 

associados ao parkinsonismo juvenil (LUCKING et al., 2000; OLIVEIRA et al., 

2003), foram selecionados da literatura para o estudo de susceptibilidade genética 

à hanseníase. Esses marcadores mostraram evidências de alteração na função da 

proteína parkina, por essa razão foram selecionados para avaliar sua relação com 

a hanseníase. A menor frequência alélica dos marcadores selecionados foi superior 

a 2% na população CEU (Caucasianos) do projeto Hapmap. Os dois marcadores 

não foram considerados em desequilíbrio de ligação (LD), apresentando D’<80 na 

população estudada (Figura 11), segundo dados gerados pelo Haploview v. 3.2 

(BARRETT et al., 2005). 
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Figura 11. Mapa LD dos marcadores em PARK2 e PACRG 

 

4.2.3. POLIMORFISMOS EM ERBB2 

Nesse estudo, foram selecionados seis polimorfismos no gene ERBB2 

(Tabela 5), dos quais, três já foram demonstrados alterar a funcionalidade da 

proteína (FRANK et al., 2005; TONG et al., 2009). Os polimorfismos localizavam-

se em dois blocos de LD, sendo os SNPs (rs2517955 e rs2517956) com forte 

desequilíbrio de ligação (D’=96), constituindo o bloco 1 e os SNPs (rs2952156, 

rs1801200 e rs1058808), também com forte desequilíbrio de ligação, constituindo 

o segundo bloco de marcadores (Figura 12). 

4.3. EXTRAÇÃO DE DNA E GENOTIPAGEM 

O DNA genômico foi obtido a partir de células do sangue periférico por 

meio de protocolo clássico salting-out (MILLER; DYKES; POLESKY, 1988) e em 

seguida quantificado e estocado a temperatura inferior a -20ºC. Posteriormente o 

DNA foi usado como molde para amplificação de segmentos curtos de sua 

sequência contendo, o polimorfismo a ser testado (Tabelas 8 e 9). 

A genotipagem foi realizada por duas metodologias: SnapShot® (Figura 

13) e KASPar® (Figura 14), sendo ambas usadas para genotipagem do gene 

ERBB2 e apenas o SnapShot® usado para genotipagem dos genes 

PARK2/PACRG.  

O Snapshot® é uma metodologia da Applied Biosystems® que consiste 

na amplificação do trecho do DNA contendo os polimorfismos por meio de uma 

reação em cadeia de polimerase (PCR). Em seguida é realizada uma segunda 
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PCR, desta vez empregando apenas um primer, este desenhado especificamente 

para se anelar na sequência do amplificado numa posição adjacente à base 

polimórfica. Em uma reação posterior adicionam-se 4 di-desoxinucleotídeos 

marcados com fluoróforo de quatro cores diferentes (C-Amarelo; T-vermelho; G-

Azul e A-Verde), estes se anelarão na base polimórfica, discriminando qual 

nucleotídeo cada indivíduo possui na respectiva posição polimórfica. Os di-

desoxinucleotídeos têm a propriedade de terminação de cadeia, limitando desta 

forma o tamanho do fragmento de DNA durante a segunda PCR do método. 

Posteriormente, a amostra amplificada foi levada a um sequenciador de DNA (ABI-

PRISM 3100 Avant), onde cada fragmento, com sua extremidade marcada pela 

base di-desoxi fluorescente, migrou em um array contendo quatro capilares de 36 

cm e um polímero (POP-4). Após a migração dos fragmentos de DNA, estes são 

detectados por meio da emissão de uma laser no array contendo a amostra, e a 

captação da fluorescência emitida pela amostra, é feita através de um sistema 

espectrofotográfico, com um detector de câmera CCD (Dispositivo de Carga 

Acoplada), que capta o sinal de luz dos quatro capilares do array. A leitura da luz 

emitida é feita por um sistema, que envia os dados para um terminal de computador, 

onde são analisados pelos softwares Data Collection v. 2.0 e Genemapper v. 3.7 

(Applied Biosystems). O controle de qualidade da análise foi feito por meio da 

comparação dos eletroferogramas. Foram considerados picos de boa qualidade 

aqueles que possuíam pelo menos 200 unidades de fluorescência (UF) e no 

máximo uma diferença de 50% entre os picos heterozigotos. 

A metodologia KASPar® consiste em adicionar à amostra de DNA 

genômico um par de primers forward e apenas um primer reverse. Após a reação 

de PCR o par de primer forward é capaz de reconhecer um dos dois alelos de um 

determinado marcador SNP. Apenas o primer que reconhecer a base polimórfica 

será capaz de alongar a cadeia polinucleotídica. Posteriormente à primeira reação 

de PCR, é adicionado um par de sondas marcadas, que reconhecerá a sequência 

do primer forward da primeira PCR. Após a desnaturação, apenas a sonda que 

reconhecerá o primer perfeitamente anelado (aquele que contém a base 

polimórfica) se ligará à fita de DNA. Cada uma das sondas possui um fluoróforo 

diferente em sua extremidade, que determinará qual a base polimórfica na 

sequência do DNA estudado, sendo cada marcador avaliado de forma individual 
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em cada amostra. Em seguida os dados são enviados para um terminal de 

computador, onde o software Kraken v. 1.0 fará a discriminação alélica, baseado 

na fluorescência captada pelo sistema. 

Figura 12. Mapa LD dos marcadores usados para ERBB2 
Fonte: Haploview 
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Tabela 8 
Primers usados para a PCR e SnapShot do gene ERBB2 
 
SNP Tipo de Primer Sequência do primer Amplicon (pb) 

rs2517956 

Forward primer GGGCTCAAATCATTCTCTGC 
248 

Reverse primer TCCCCACGAGGTCTCTTATG 

Snapshot primer GTGCCATTCCTAGACATTGT 20 

rs2952156 

Forward primer TGGGGAGAAAAACAGACTGG 
173 

Reverse primer GTGCATCCTGGGATAGATGG 

Snapshot primer TTTTTTCCTGTGCTAAGCAAGGGGGT 26 

rs1058808 

Forward primer CCCCTAATGGGTCACCTTCT 
212 

Reverse primer CAAGTACTCGGGGTTCTCCA 

Snapshot primer TTGCCCGACCTGCTGGTGCCACTCTGGAAAGG 32 

rs2517955 

Forward primer ACCAGTCCAAAGTCCCTCCT 
217 

Reverse primer TGGCACAGAAATCAGACCAG 

Snapshot primer TTTTTTCAAACAAAACGTTCCAAGATGATCCCTGCCCC 38 

rs1810132 

Forward primer GGGGTTCTCTGTCTTGTCTCC 
249 

Reverse primer CAGAACTCTCTCCCCAGCAG 

Snapshot primer TTTTTTTTTTTTTTCTCTGCTGCTGTTTGTGCCTCTCTCTGTTA 44 

rs1801200 

Forward primer GAGCCAAGGCAGGTTTTAGA 
240 

Reverse primer GATGAGGATCCCAAAGACCA 

Snapshot primer TTTTTTTTTTTTTTTTTTGCTTCCGCCCCCAGCCCTCTGACGTCCATC 48 
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Tabela 9 
Primers usados para PCR e SnapShot dos genes PARK2/PACRG 
 
SNP Tipo de primer Sequência do Primer Amplicon (pb) 

rs1801334 

Forward CCGACGTACAGGGAACATAA 
159 

Reverse CTTGGTGGTTTTCTTGATGG 

Snapshot TTCCCCAGGCCTACAGAGTC 20 

rs9356058 

Forward GCAGTATAGACTTCTCAGC 
117 

Reverse AGCATGAGGTTGCAATTAAGA 

Snapshot CCCCAGGTGTATTTTGATTCAGGA 24 

rs1801582 

Forward TTCTTTTGCAGTTTGCCTTC 
153 

Reverse TCCAGTCCCCCACTGTATC 

Snapshot TTTTTTTTTTATGAAGGGGAGTGCAGTGCC 30 

rs6915198 

Forward TGATTTTCCCTCTGCACAAAA 
150 

Reverse TGTCCTTTGATACATAGCGGG 

Snapshot TTTTTTTTGGGGGGGGGGGGTCTCACGAAATTGTAATTTT 40 

rs1333955 

Forward TCCTTGGCCTGTTCTATCAC 
154 

Reverse GTTAGGGTTGCAGAGGGATT 

Snapshot TTTTTTTTTTTTGCCACTCCAAAATTCCAGACTTCATATATCCCACTCTAAG 52 

rs1040079 

Forward CCTCCCTCTATTGCAGGACT 
214 

Reverse TGAGGTGGCAGAGATGATTT 

Snapshot TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCTGAGCCCCAGCC 40 
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Figura 13. Mecanismo de genotipagem através da técnica de SnapShot® 
(Applied Biosystems). 1º. Passo – Amplificação da região que contém os SNPs; 
2º. Passo – Limpeza do produtos de PCR usando fosfatase alcalina de camarão 
(SAP) e exonuclease I (ExoI); 3º. Passo – Reação de SnapShot com anelamento 
do primer na região adjacente ao SNP; 4º. Passo – Adição de di-
desoxinucleotídeos, para parar a extenção; 5º. Passo – Corrida eletroforética no 
capilar do sequenciador; 6º. Passo – Análise dos picos encontrados em cada 
amostra. 
Fonte: Adaptado do manual SnapShot 
 

 

1º. 

2º. 

3º. 

4º. 

5º. 

6º. 
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Figura 14. Mecanismo de genotipagem através da técnica KASPar® 
(Kbioscience). 1º. Passo – A PCR é feita com dois primers forward, cada um 
específico para um alelo do SNP, o máster mix contém duas sondas marcadas 
que reconhecerá cada um dos primers após a PCR; 2º. Passo – Após 
desnaturação e anelamento do primer, será amplificada uma região contendo o 
SNP, que usará um dos primers para homozigotos e os dois primers para 
heterozigotos; 3º. Passo – A cadeia que será extendida será específica para o 
alelo, pois é dependente de qual primer foi reconhecido; 4º. Passo – Após 
amplificação, a sonda específica reconhecerá qual primer foi usado, e enviará o 
sinal para um sistema detector de fluorescência. 
Fonte: Adaptado de http://www.lgcgenomics.com/genotyping/kasp-genotyping-reagents/ 

1) Componentes do ensaio 

A) Primers B) Sondas no Master mix 

C) Template de DNA 

2) Desnaturação e anelamento 

3) Extensão da cadeia alelo-específica 

4) Geração do sinal. Ligação da sonda na primer específico 

Discriminação alélica é feita pela competição entre os dois 

primers forward contendo uma sequência que reconhece o 

alelo em determinado marcador polimórfico. A sonda marcada 

com fluorórofo reconhece o primer que se anelou a sequência 

gênica 

http://www.lgcgenomics.com/genotyping/kasp-genotyping-reagents/
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4.4. ANÁLISES IN SILICO 

In silico é uma expressão usada no âmbito da simulação computacional 

e áreas correlatas para indicar algo ocorrido "em ou através de uma simulação 

computacional"(“In silico”, 2013). A expressão foi cunhada a partir das expressões 

latinas in vivo e in vitro, frequentemente usadas na Biologia. In silico é, 

originalmente, usada apenas para denotar simulações computacionais que 

modelam um processo natural ou de laboratório e não para cálculos 

computacionais genéricos. 

O I-mutant® é um servidor online e foi utilizado para predizer quão 

extensa uma mutação afetará a estabilidade de uma proteína, comparada ao tipo 

selvagem. Essa avaliação usa análises de alterações termodinâmicas e é feita 

através da comparação do δδG, um parâmetro baseado em energia de gibbs, que 

prediz a estabilidade de proteínas dobradas, usando apenas sua estrutura primária. 

Valores de δδG >0 indicam aumento da estabilidade da proteína e valores de δδG 

<0 indicam desestabilização da estrutura proteica  (CAPRIOTTI; FARISELLI; 

CASADIO, 2005).  

O algoritmo do software SIFT® é baseado em PSI-BLAST, e usa uma 

aproximação, por meio de alinhamento entre as sequências das proteínas mutante 

e selvagem, gerando um score para cada posição aminoacídica na proteína. O 

software prediz se uma substituição afetará a matriz da proteína. O índice de 

tolerância é calculado, sendo valores ≤ 0,05 produtores de alteração na matriz da 

proteína (KUMAR; HENIKOFF; NG, 2009). 

O software Polyphen® usa uma abordagem baseada na sequência e na 

estrutura tridimensional da proteína, empregando múltiplos alinhamentos. Este 

software calcula o quão o perfil da proteína mutante se afasta do que se esperava. 

O significado funcional da substituição alélica é predita através de características 

individuais (Escore PSIC, Identidade da sequência, Congruência do alelo mutante, 

Contexto CpG e características estruturais), e sua interpretação é feita por meio da 

classificação de Naive Bayes, que se baseia na mudança de entropia na proteína 

gerada pela substituição aminoacídica (ADZHUBEI et al., 2010). O perfil do escore 

PSIC reflete quão aceita é a substituição de um aminoácido específico na proteína, 

dado um padrão de substituições de aminoácidos observados em múltiplos 

alinhamentos. A classificação de Naive Bayes indica o dano causado por uma 
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mutação na proteína, sendo valores de PSIC>1,1 produtores de uma proteína não 

funcional.  

Para a análise de modelagem molecular, calculamos a energia que 

mantém os monômeros da proteína ErbB2 unidos. Para isso, foi usado o modelo 

PDB 2JWA, com os quais foram calculados os seguintes parâmetros: ligações 

covalentes, ângulos, torções, ligações de Van der Walls e ligações eletrostáticas. 

A composição das energias responsáveis pela união dos monômeros 

apresentaram valores negativos e as energias de repulsão valores positivos. A 

soma das energias, indica a capacidade de manter os monômeros ligados ou 

afastados na proteína mutante e na selvagem. 

4.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para os estudos genéticos, todos os SNPs foram checados para verificar 

se estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), considerando os dados 

obtidos para pessoas não relacionadas do grupo de controles. 

A análise de associação baseada em família foi realizada através de um 

modelo aditivo, usando uma análise caso-pseudocontrole (CPC) (CORDELL; 

BARRATT; CLAYTON, 2004), onde cada filho doente é pareado com um a três 

pseudocontroles, que derivaram dos possíveis genótipos remanescentes dos pais. 

A odds ratio (OR), intervalo de confiança (IC95%) e o p-valor foram calculados 

utilizando modelos de regressão logística condicional (rCLOGIT), empregando um 

estimador de variância e o teste estatístico Wald χ2 para agrupar os trios dentro dos 

pedigrees. Todas as análises da genotipagem feita na população de Belém/PA 

utilizaram o software o STATA v10 (http://www.stata.com). 

Na população do Rio Grande do Norte, foi feita uma análise de 

associação caso-controle por meio do modelo aditivo, usando uma regressão 

logística (LOGIT) em STATA v10, ajustando as análises para sexo e idade quando 

comparamos o grupo de casos com o de controles e ajustadas por formas clínicas 

quando comparamos o grupo de pacientes que desenvolveu algum episódio 

reacional com seus respectivos controles. Além das análises genéticas foram 

realizadas na população do Rio Grande do Norte análises de fatores de risco (co-

morbidades, tempo de moradia na mesma residência, ter caso de hanseníase na 

residência ou na família, ser vacinado com BCG, etc) usando o teste t-student 

http://www.stata.com/
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quando o dado era contínuo e qui-quadrado ou teste exato de Fisher quando os 

dados eram categóricos.  

4.6. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O protocolo de pesquisa for avaliado e aprovado pelo comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN). Foi 

obtido consentimento para todos os participantes desse estudo e/ou seus guardiões 

legais. A aprovação legal para a realização dessa pesquisa com as amostras do 

Pará foi obtida através do comité de ética do Instituto Evandro Chagas 

(BLACKWELL et al., 1997). A aprovação para a continuação do uso no Estado do 

Rio Grande do Norte e coleta das amostras do Rio Grande do Norte foi obtido da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) e da Comissão 

Nacional em Ética em Pesquisa (CONEP), CEP-UFRN 94-04 e CONEP 11019. O 

certificado da aprovação ética é 0042.0.051.051-09 disponível em 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/Menu_Principal.cfm. 

 

 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/Menu_Principal.cfm
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5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISE IN SILICO 

Para a proteína ErbB2, encontramos que a troca do aminoácido prolina 

por alanina na posição 1170 (rs1058808), resultando em diminuição da estabilidade 

da proteína (δδG = -1,07), assim como redução de função (Índice de tolerância = 

0,05), mesmo assim, essa mutação não levou a perda completa da função da 

proteina, pois o valor PSIC SD não ultrapassou 1,1 (Tabela 10).   

Usamos a isoforma 1 para a proteína Parkina na qual não foi encontrado 

nenhum SNP, dentre os avaliados, que produzisse perda na estabilidade da 

proteína, entretanto, o SNP rs1801334, responsável pela troca de aspartato por 

asparagina, foi predito como polimorfismo redutor da função da parkina (Índice de 

tolerância = 0,00), mesmo produzindo apenas uma perda parcial (PSIC SD = 0,885) 

(Tabela 10). 

Para a análise de modelagem molecular, usamos o SNP rs1801200, que 

apresentou o maior índice PSIC SD, indicando ser o principal SNP que influencia 

na perda da função da proteína ErbB2, dentre os analisados. Foi usado o arquivo 

PDB 2JWA, a qual sua estrutura é mostrada nas Figuras 15 e 16. Em preto o local 

da mutação, com troca de isoleucina por valina na posição 655. Usando o software 

SwissPDB produzimos a mutação no arquivo PDB indicada na Figura 16. 

Inicialmente medimos a distância entre os dois monômeros (Figura 17), 

encontramos uma diferença de 33% (6,1 Å para 8,1 Å) entre eles, comparando as 

formas com Isoleucina ou valina. A diferença produzida pelos dois aminoácidos na 

região próxima de um dos domínios de ligação, pode influenciar no empacotamento 

dessa proteína durante o processo de dimerização. Com os modelos 

tridimensionais (selvagem e mutante) construídos, mensuramos a energia das 

interações entre os dois monômeros (Tabela 11). Quando a proteína continha o 

aminoácido selvagem isoleucina, a energia existente entre os dois monômeros foi 

de -27,664 Kj/mol, enquanto que, quando o aminoácido mutante era valina a 

energia medida era maior com -32,004 Kj/mol. 
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Tabela 10 
Análise in silico dos polimorfismos missense associados à hanseníase em 
Parkina e ErbB2 
 

Proteína SNP ID Troca de 
nucleotídeo 

Troca de 
aminoácido DDG Índice de 

tolerância 
PSIC 
SD 

ErbB2 rs1801200 A/G I655V -0,81 1,00 0,944 
rs1058808 C/G P1170A -1,07 0,05 0,383 

Park2 rs1801334 A/G D394N 0,01 0,00 0,885 
rs1801582 C/G V380L 1,24 0,37 0,108 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estruturas resolvidas da proteína ErbB2 
Fonte: Protein Data Bank (PDB) 

(23 – 629) (641 – 684) (707 – 1025) 
Domínio extracelular 

(1N8Z) 
nio extracelular Domínio 

Transmembrana 
(2JWA) 

Domínio Intracelular 
(2A91) 

Ile655Val 
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Figura 16. Segmento transmembrana da proteína ErbB2 mostrando a localização 
do aminoácido correspondente ao SNP rs1801200 e os motivos de dimerização 
da proteína (Visualizado pelo Pymol. O código PDB é 2JWA) 
Fonte: Fleishman, 2002 e Pymol 
 

 

Figura 17. Distância entre monômeros da proteína ErbB2 na proteína mutante 
Ile655Val e selvagem 
Fonte: Pymol 
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5.2. GENOTIPAGEM EM ERBB2 

5.2.1. POPULAÇÃO DE BELÉM/PA 

A Tabela 12 mostra o resultado da análise tipo caso-pseudocontrole que 

testou a associação quanto a hanseníase per se ou suas formas clínicas na 

população de Belém/PA. Os três SNPs testados, mostraram associação com a 

hanseníase per se, utilizando o modelo aditivo. A análise das formas clínicas 

mostrou que ambos os polos (L vs T) do espectro da hanseníase contribuíram com 

a associação dos dois principais SNPs (rs2517956 e rs1058808), sendo o mais 

forte sinal de associação determinado pela hanseníase per se. A aplicação da 

correção de Bonferoni para os 3 SNPs resultou em ponto de corte de P≤0,017 (i.e. 

P=0,05/3), o qual foi observado em rs2517956 e rs1058808 na amostra primária. O 

SNP rs2952156 foi significantemente associado com o grupo de L mas não com T. 

Dessa forma os dados da população de Belém/PA, baseado em um estudo familiar, 

suporta a associação de polimorfismos em ERBB2 e susceptibilidade a hanseníase 

per se. 

5.2.2. POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Nesse estudo, os casos e controles tiveram o mesmo tempo de 

convivência na residência (P=0,1030 e P=0,2578 respectivamente), nível de 

educação (P=1,000) e renda familiar (P=0,1579) (Tabela 7). Houve também uma 

menor razão homem/mulher nos controles comparados aos casos (P<0,0001), 

devido à maior disponibilidade das mulheres no momento do arrolamento durante 

a visita dos comunicantes. A média de idade dos casos (44,48 anos; variação 10-

98 anos) e controles (38,24 anos; variação 10-93 anos) foi significantemente 

diferente (P<0,0001). Sexo e idade foram incluídas como covariáveis na análise de 

associação genética na população do Rio Grande do Norte. 

A Tabela 13 mostra o resultado da análise de regressão logística para o 

estudo de associação entre a hanseníase per se ou suas formas clínicas na 

população do Rio Grande do Norte. Nenhum dos SNPs foi associado com a 

hanseníase per se ou suas formas clínicas nesta coorte. Nenhuma associação foi 

observada também entre os pacientes que desenvolveram ENL ou RR comparados 

aos seus respectivos controles. Dessa forma quando analisamos uma população 

mais heterogênea, utilizando uma abordagem caso-controle, não encontramos 



61 
 

nenhuma associação dos polimorfismos em ERBB2 e as formas clínicas de 

hanseníase. 



62 
 

Tabela 11 
Medida do campo de força na proteína ErbB2 mutante e selvagem na posição Ile655Val 
 

Aminoácido Ligação covalente Ângulos Torsões Outras interações Van der Walls Ligação eletrostática Total 

Val655 1,473 2,363 2,895 0,998 -30,4 -9,34 -32,004 Kj/mol 

Ile655 2,205 2,375 6,263 1,059 -30,24 -9,34 -27,664 Kj/mol 

 

Tabela 12 
Análise CPC para os tag-SNPs em ERBB2 no estudo familiar de Belém/PA. 
 

SNP Fenótipo Alelo # CPC sets OR 95% CI P-valor 

rs2517956 L G 17 3.25 1.37-7.70 0,007 
rs2952156 L A 18 2.75 1.15-6.55 0,022 
rs1058808 L C 14 2.50 1.09-5.74 0,031 

rs2517956 T G 27 1.79 1.04-3.05 0,034 
rs2952156 T A 28 1.47 0.73-2.96 0,284 
rs1058808 T C 25 2.08 1.13-3.85 0,019 

rs2517956 Hanseníase per se G 47 2.22 1.37-3.59 0,001 
rs2952156 Hanseníase per se A 50 1.84 1.00-3.39 0,050 
rs1058808 Hanseníase per se C 39 2.18 1.28-3.74 0,004 

CPC foi usada para analisar a transmissão dos alelos nos tag-SNPs em ERBB2 dos pais heterozigotos para filhos L, T e per se.
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Tabela 13 
Análise de regressão logística para associação entre tag-SNPs em ERBB2 na 
população de casos e controles do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. 
 

SNP Fenótipo Alelo Caso Controle OR 95% CI Padj-valor 

rs2517955 L C 299/628 347/696 0.89 0.70-1.13 0.340 
rs2517956 L A 397/646 439/714 0.97 0.76-1.24 0.820 
rs1810132 L C 230/640 273/710 0.88 0.68-1.12 0.290 
rs2952156 L A 229/646 273/720 0.88 0.69-1.13 0.320 
rs1801200 L A 550/642 611/716 0.99 0.72-1.36 0.970 
rs1058808 L C 305/654 357/720 0.86 0.68-1.09 0.210 

rs2517955 T C 211/412 347/696 0.96 0.75-1.23 0.740 
rs2517956 T A 243/412 439/714 1.10 0.86-1.41 0.440 
rs1810132 T C 163/412 273/710 1.04 0.81-1.34 0.750 
rs2952156 T A 166/416 273/720 1.08 0.84-1.39 0.530 
rs1801200 T A 348/412 611/716 1.08 0.77-1.50 0.660 
rs1058808 T C 201/412 357/720 0.95 0.74-1.21 0.670 

rs2517955 Hanseníase per se C 558/1136 347/696 1.03 0.85-1.25 0.758 
rs2517956 Hanseníase per se A 697/1152 439/714 1.04 0.86-1.26 0.672 
rs1810132 Hanseníase per se C 432/1146 273/710 1.03 0.85-1.26 0.742 
rs2952156 Hanseníase per se A 433/1158 273/720 1.02 0.84-1.24 0.817 
rs1801200 Hanseníase per se A 976/1144 611/716 1.00 0.76-1.33 0.991 
rs1058808 Hanseníase per se C 564/1162 357/720 1.04 0.86-1.26 0.655 

rs2517955 RR C 113/230 372/758 1.05 0.71-1.55 0.820 
rs2517956 RR A 139/230 468/776 0.78 0.52-1.17 0.230 
rs1810132 RR C 84/232 294/770 0.73 0.48-1.12 0.140 
rs2952156 RR A 85/236 291/774 0.77 0.51-1.17 0.220 
rs1801200 RR A 206/238 649/764 0.98 0.59-1.65 0.950 
rs1058808 RR C 116/238 376/780 0.93 0.63-1.38 0.720 

rs2517955 ENH C 79/174 406/814 0.88 0.55-1.40 0.590 
rs2517956 ENH A 113/180 498/826 0.93 0.58-1.47 0.740 
rs1810132 ENH C 67/182 311/820 1.04 0.64-1.67 0.890 
rs2952156 ENH A 63/176 313/834 1.03 0.64-1.68 0.890 
rs1801200 ENH A 152/176 703/826 0.83 0.46-1.48 0.520 
rs1058808 ENH C 84/182 408/836 1.02 0.65-1.62 0.920 

Regressão logística ajustada para sexo, idade e forma clínica. 

5.3. GENOTIPAGEM DOS GENES PARK2/PACRG 

Os SNPs rs1040079 e rs1801582 encontraram-se em desequilíbrio de 

Hardy-Weinberg na população de controles e foram portanto retirados das análises 

estatísticas. O alelo de risco A do SNP rs6915128 foi encontrado significantemente 

associado a hanseníase per se com uma Odds ratio 2,10 (1,37-3,22), assim como, 

também foi encontrado associado à forma clínica lepromatosa, com uma Odds ratio 

de 2,60 (1,63-4,16) (Tabela 14). Este marcador permaneceu associado mesmo 

depois da correção de Bonferoni (Tabela 14). Foi testado qual era o melhor padrão 

de herança para esse marcador e foi encontrado o modelo dominante como sendo 

o que melhor explica a herança genética do alelo A (p = 0,0008) com OR = 2,19 
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(1,37-3,51) considerando apenas a hanseníase per se (Tabela 15) e OR = 2,59 

(1,50-4,47) ou considerando apenas pacientes lepromatosos (Tabela 16).  

O alelo A do SNP rs1801334 foi fortemente associado com a hanseníase 

per se, tuberculóide e lepromatosa (Tabela 14). A odds ratio foi 12,93 (4,01-41,7) 

para hanseníase per se, 9,04 (2,50-32,7) para pacientes tuberculóides e 14,3 (4,31-

47,3) para pacientes lepromatosos (Tabela 14). Os melhores modelos de herança 

para este alelo definidos pelos critérios de informação de Akaike (AIC) (SOLÉ et 

al., 2006), foram o dominante e/ou codominante com odds ratio de 11,92 (3,65-

38,9) e 12,19 (3,73-39,80) respectivamente considerando a hanseníase per se 

(Tabela 15). O melhor modelo de herança para explicar a associação com os 

pacientes lepromatosos, foi codominante apresentando uma odds ratio 13,05 (3,84-

44,33) (Tabela 16) e para os pacientes tuberculóides o melhor modelo foi o 

dominante com uma odds ratio 7,99 (2,15-29,71) (Tabela 17). 

Foi encontrado também que o alelo A do SNP rs1333955 foi associado 

ao ENL (p = 0,0095), entretanto esse marcador não permaneceu associado após a 

correção de Bonferoni (Tabela 14). Usando o modelo dominante, foi encontrado 

associação entre esse alelo e pacientes com ENL (p = 0,0003, OR = 9,26 95%IC = 

2,30-37,28) (Tabela 18). 

A análise haplotípica (Tabela 19), considerando os haplótipos formados 

pelos alelos rs6915128-A e rs1333955-G mostraram associação com a hanseníase 

per se (OR 2.94, CI = 1.54-5.59, p=0.0011). Quando consideramos três alelos 

rs6915128-A/rs9356058-T/rs1333955-G foi também encontrada associação com 

hanseníase per se (OR = 3,12, 95%IC = 1,63-5,97, p = 0,0007) e quando o haplótipo 

foi composto pelos quatro SNPs encontramos o seguinte nível de associação (OR 

= 2,81, 95%IC = 1,52-5,22, p = 0,0011).  
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Tabela 14 
Associação entre os polimorfismos nos genes PARK2 e PACRG na população do Rio Grande do Norte 
 

SNP Fenótipo Alelos Casos% Controles OR 95% CI P-valor p-corrigido 

   % N % N     

rs6915128 Hanseníase per se A 10.5 75/714 5.3 32/604 2.10 1.37-3.22 0.0005 0.0040 

rs9356058 Hanseníase per se C 23.9 171/716 28.9 172/594 0.77 0.60-0.99 0.0430 0.3440 

rs1801334 Hanseníase per se A 6.00 49/818 0.50 3/612 12.93 4.01-41.7 <0.0001 <0.0008 

rs1333955 Hanseníase per se A 47.8 326/682 50.0 293/586 0.92 073-1.14 0.4639  

rs6915128 T A 9.00 21/234 5.30 32/604 1.76 0.99-3.12 0.0576  

rs9356058 T C 23.1 55/238 28.9 172/594 0.74 0.52-1.05 0.1016  

rs1801334 T A 4.30 11/258 0.50 3/612 9.04 2.50-32.7 0.0002 0.0016 

rs1333955 T A 49.1 111/226 49.8 298/598 0.92 0.72-1.32 0.8761  

rs6915128 L A 12.7 47/370 5.3 32/604 2.60 1.63-4.16 <0.0001 <0.0008 

rs9356058 L C 23.1 86/372 28.9 172/594 0.74 0.55-0.99 0.0520  

rs1801334 L A 6.60 28/426 0.50 3/612 14.3 4.31-47.3 <0.0001 <0.0008 

rs1333955 L A 46.7 168/360 49.8 298/598 0.88 0.68-1.14 0.3508  

rs6915128 RR A 11.3 12/106 6.00 9/150 2.00 0.81-4.93 0.1652  

rs9356058 RR C 24.5 26/106 21.2 30/142 1.21 0.67-2.21 0.5125  

rs1801334 RR A 8.70 11/126 4.00 7/174 2.28 0.86-6.06 0.1375  

rs1333955 RR A 49.0 50/102 45.0 63/140 1.17 0.70-1.96 0.6021  

rs6915128 ENL A 8.70 7/80 13.3 13/98 0.63 0.24-1.66 0.4751  

rs9356058 ENL C 22.5 18/80 25.0 25/100 0.87 0.44-1.74 0.7281  

rs1801334 ENL A 5.70 5/88 2.90 3/104 2.03 0.47-8.74 0.4732  

rs1333955 ENL A 58.7 47/80 38.3 36/94 2.29 1.25-4.22 0.0095 0.0760 

*Correção de Bonferoni (multiplicando p valor por 8 (4 SNPs x 2 variáveis))
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Tabela 15 
Associação entre genótipo e Hanseníase per se segundo o modelo de herança 
 

SNP Caso n (%) Controle n (%) Modelo Genótipo OR (95% CI) p-valor 

rs6915128 

279 (78.8) 267 (90.2) 

Codominante 

G/G 1.00 

0.0014 75 (21.2) 28 (9.5) A/G 2.26 (1.40-3.64 

0 (0) 1 (0.3) A/A 0.00 

279 (78.8) 267 (90.2) 
Dominante 

G/G 1.00 
8e-4 

75 (21.2) 29 (9.8) A/G-A/A 2.19 (1.37-3.51) 

354 (100) 295 (99.7) 
Recessivo 

G/G-A/G 1.00 
0.2900 

0 (0) 1 (0.3) A/A 0.00 

rs1801334 

357 (88.6) 297 (99) 

Codominante 

G/G 1.00 

<0.0001 45 (11.2) 3 (1) A/G 11.92 (3.65-38.9) 

1 (0.2) 0 (0) A/A NA 

357 (88.6) 297 (99) 
Dominante 

G/G 1.00 
<0.0001 

46 (11.4) 3 (1) A/G-A/A 12.19 (3.73-39.80) 

402 (99.8) 300 (100) 
Recessivo 

G/G-A/G 1.00 
0.3000 

1 (0.2) 0 (0) A/A NA 
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Tabela 16 
Análises estatísticas nos pacientes lepromatosos considerando o modelo de herança  
 

SNP L - n (%) Controle n (%) Modelo Genótipo OR (95% CI) p-valor 

rs6915128 

136 (74.3) 267 (90.2) 

Codominante 

G/G 1.00 

0.0016 47 (25.7) 28 (9.5) A/G 2.66 (1.53-4.60) 

0 (0) 1 (0.3) A/A 0.00 

136 (74,3) 267 (90.2) 
Dominante 

G/G 1.00 
5e-4 

47 (25.7) 29 (9.8) A/G-A/A 2.59 (1.50-4.47) 

183 (100) 295 (99.7) 
Recessivo 

G/G-A/G 1.00 
0.5200 

0 (0) 1 (0.3) A/A 0.00 

rs1801334 
183 (86.7) 297 (99) 

Codominante 
G/G 1.00 

<0.0001 
28 (13.3) 3 (1) A/G 13.05 (3.84-44.33) 

 

 

Tabela 17 
Análises estatísticas em pacientes tuberculóides considerando o modelo de herança 
 

SNP T - n (%) Controle n (%) Modelo Genótipo OR (95% CI) p-valor 

rs1801334 

119 (92.2) 297 (99) 

Codominante 

G/G 1.00 

0.0020 9 (7) 3 (1) A/G 7.27 (1.92-27-46) 

1 (0.8) 0 (0) A/A NA 

119 (92.2) 297 (99) 
Dominante 

G/G 1.00 
6e-04 

10 (7.8) 3 (1) A/G-A/A 7.99 (2.15-29.71) 

128 (99.2) 300 (100) 
Recessivo 

G/G-A/G 1.00 
0.1400 

1 (0.8) 0 (0) A/A NA 

 



68 
 

Tabela 18 
Análise estatística em pacientes com ENL considerando o padrão de herança 
 

SNP ENL n (%) Controle n (%) Modelo Genótipo OR (95% CI) p-valor 

rs1333955 

3 (7,5) 17 (36,2) 

Codominante 

G/G 1,00 

0,0014 27 (67,5) 24 (51,1) G/A 9,21 (2,17-39,02) 

10 (25) 6 (12,8) A/A 9,38 (1,84-47,83) 

3 (7,5) 17 (36,2) 
Dominante 

G/G 1,00 
3e-04 

37 (92,5) 30 (63,8) G/A-A/A 9,26 (2,30-37,28) 

30 (75) 41 (87,2) 
Recessivo 

G/G-G/A 1,00 
0,2600 

10 (25) 6 (12,8) A/A 1,91 (0,61-6,01) 

 

Tabela 19 
SNPs dos genes PARK2 e PACRG constituindo diferentes haplótipos 
 

Haplótipo Alelos p-valor OR (95% CI) p-valor corrigido OR (95% CI) corrigido 

Haplótipo com dois loci 
A/B 
A/C 
A/D 
B/C 
B/D 
C/D 

 
A/T 
A/G 
A/G 
C/G 
C/A 
A/A 

 
0,0026 
2e-4 
2e-4 
0,049 
0,058 
0,0062 

 
2,55 (1,39-4,70) 
2,39 (1,52-3,77) 
3,71 (1,85-7,45) 
0,78 (0,60-1,00) 
0,76 (0,58-1,01) 
6,46 (1,71-24,43) 

 
0,0098 
0,0013 
0,0011 
0,1000 
0,1100 
0,0083 

 
2,13 (1,20-3,77) 
2,14 (1,35-3,39) 
2,94 (1,54-5,59) 
0,81 (0,62-1,04) 
0,79 (0,60-1,05) 

6,24 (1,61-24,17) 

Haplótipo com três loci 
A/B/C 
A/B/D 
A/C/D 
B/C/D 

 
A/T/G 
A/T/G 
A/G/G 
C/A/G 

 
0,0022 
2e-4 
2e-4 
0,055 

 
2,61 (1,42-4,82) 
3,83 (1,91-7,69) 
3,77 (1,88-7,58) 
0,76 (0,57-1,01) 

 
0,0090 
7e-4 
9e-4 
0,11 

 
2,16 (1,21-3,84) 
3,12 (1,63-5,97) 
3,00 (1,57-5,72) 
0,79 (0,59-1,05) 

Haplótipo com quatro loci 
A/B/C/D 

 
A/T/G/G 

 
2e-4 

 
3,31 (1,76-6,24) 

 
0,0011 

 
2,81 (1,52-5,22) 

A=rs6915128, B=rs9356058, C=rs1801334, D=rs1333955. 
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5.4. INFLUÊNCIA DOS FATORES DE RISCO NA 

SUSCEPTIBILIDADE A HANSENÍASE 

Além dos fatores genéticos, foi testada a influência de outros 

fatores de risco, relacionados a exposição, tais como tipo de atividade 

desenvolvida, tamanho da residência, existência de casos de hanseníase na 

residência ou na família, número de casos na residência ou na família e tipo 

de parentesco com caso de Hansen que favorecesse ao adoecimento (Tabela 

20). Atividades não domésticas foram relacionadas a hanseníase (p <0,0001, 

OR: 1,94, IC95% 1,45 – 2,59); os casos de hanseníase  moravam em casas 

menores (p = 0,043); a presença de casos de hanseníase na família 

(p<0,0001; OR: 1,94; IC95% 1,47 – 2,55), bem como um maior número de 

casos de hanseníase (p<0,0001) aumentavam o risco de se ter a doença, 

entretanto, a presença (p<0,0001; OR: 0,51; IC95% 0,37 – 0,70) e o aumento 

no número de casos na residência (p=0,003) conferiam proteção contra a 

hanseníase, indicando que a exposição intradomiciliar nessa população, 

pouco contribuiu para a susceptibilidade à hanseníase. 

Tabela 20 
Análise estatística dos fatores de exposição entre casos e controles 
 

Parâmetro Controle Caso Total P 

Tipo de atividade 

Atividades domésticas1 226 (67%) 247 (51%) 473 

<0,00014 Atividades não domésticas 111 (33%) 235 (49%) 346 

Total 337 482 819 

Área da casa (m2) DP6 

Média 73 62 43,02 0,0435 

Ter caso de hanseníase na família 

Não 201 (56%) 198 (40%) 399 

<0,00014 Sim 157 (44%) 300 (60%) 457 

Total 358 498 856 

Número de caso de hanseníase na família DP6 

Média 0,62 1,14 1,18 <0,00015 

Ter caso de hanseníase na residência 

Não 219 (64%) 318 (78%) 537 

<0,00014 Sim 121 (36%) 89 (22%) 210 

Total 340 407 747 

Número de casos na residência DP6 

Média 0,40 0,33 0,67 0,0035 

Tipo de parentesco com caso de hanseníase 

Nuclear2 130 (79%) 123 (82%) 253 

0,5414 Extra-nuclear3 34 (21%) 27 (18%) 61 

Total 164 150 314 
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1Aposentado, Babá, Desempregado, Do lar, Doméstica e estudante; 2Pai, Mãe, 
Filho e Irmão; 3Tio, primo e avô; 4Pearson Chi-Square; 5Mann-Whitney test; 
6Desvio Padrão 
 

A Tabela 21 mostra a influência do índice baciloscópico (IB) no 

desenvolvimento das reações hansênicas, assim como, a influência do IB na 

precocidade destas reações. Observa-se que a quantidade de bacilos não 

influenciou de forma significativa no desenvolvimento das principais reações 

hansênicas (Reação reversa ou Eritema nodoso hansênico), assim como não 

influenciou na velocidade com que essas reações surgiram. 

Tabela 21 
Relação do índice baciloscópico médio e o desenvolvimento de reações 
hansênicas 
 

Parâmetro IB (%) p 

Reação reversa 

Não (94/133) 1,07 
0,223 

Sim (39/133) 1,36 

Tempo para reação reversa após início do tratamento 

Menos de 36 dias (3/52) 0,95 

0,95 
Entre 36 e 146 dias (3/52) 0,97 

Entre 147 e 335 dias (2/52) 0,75 

Mais de 335 dias (44/52) 1,22 

Eritema Nodoso Hansênico 

Não (60/115) 2,18 
0,151 

Sim (55/115) 2,61 

Tempo para ENH a partir do início do tratamento 

Menos de 73 dias (12/26) 3,16 

0,239 
Entre 74 e 200 dias (2/26) 1,87 

Entre 201 e 438 dias (6/26) 1,67 

Mais de 438 dias (6/26) 3,33 

Tipo de reação hansênica 

Reação reversa (133/248) 1,36 
<0,0001 

Eritema nodoso hansênico (115/248) 2,61 

 

Testamos a associação entre co-morbidades e a susceptibilidade 

a hanseníase, como mostrado na Tabela 22. Observamos a maior frequência 

de diabetes entre os pacientes de hanseníase, entretanto, como a faixa etária 

dos casos foi significativamente diferente da dos controles, e o aumento da 

idade é fator de risco para a diabetes, foi feita uma regressão logística 

ajustando a análise por idade (Tabela 22) e mesmo assim encontramos 

associação significativa entre ter hanseníase e ter diabetes. 
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Na Tabela 23 é mostrada a avaliação da associação entre fatores 

de proteção e a susceptibilidade à hanseníase. O número de cicatrizes da 

vacina BCG foi considerado protetor, apresentando maior proporção entre os 

controles, comparado aos casos, assim como a redução do índice de massa 

corpórea (IMC) foi considerado fator protetor também, sendo que os pacientes 

apresentaram um IMC cerca de 8% maior, quando comparado ao encontrado 

na média dos controles. Interessantemente, não houve diferença no tamanho 

da cicatriz produzida pela vacina BCG, entre casos e controle, mostrando que 

a proteção é providenciada pela existência de vacinação e não pela resposta 

à vacina. 

Tabela 22 
Análises estatísticas das co-morbidades entre casos e controles 
 

Parâmetro Controle Caso Total P 

Teve tuberculose? 

Não 307 (98%) 371 (98%) 678 

0,903 Sim 7 (2%) 9 (2%) 16 

Total 314 380 694 

Presença de diabetes (ajustado por idade) 

Não 279 (96%) 344 (91%) 623 

0,037 Sim 12 (4%) 34 (9%) 46 

Total 291 378 669 

Tuberculose na família 

Não 237 (78%) 293 (82%) 530 

0,185 Sim 68 (22%) 65 (18%) 133 

Total 305 358 663 

 
Tabela 23 
Análises estatística dos fatores de proteção entre casos e controles 
 
Parâmetro Controle Caso Total P 

Número de cicatrizes BCG 

Zero 59 (43%) 79 (57%) 138 

<0,0001 
Uma 169 (46%) 95 (17%) 264 

Duas 68 (18%) 27 (5%) 95 

Total 369 (100%) 566 (100%) 497 

Área da cicatriz BCG (mm2) DP1  

Média 38 41 34 0,55 

Índice massa corpórea (IMC) DP1  

Média 24 26 5 0,026 
1Desvio Padrão 
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6. DISCUSSÃO 

Pesquisas conduzidas ao longo dos últimos 100 anos têm resultado em 

sólido corpo de evidências em favor da existência de fatores genéticos envolvidos 

na susceptibilidade à hanseníase (ALTER et al., 2008). Estudos observacionais 

indicam a presença de um componente familiar de susceptibilidade à doença 

(SHIELDS; RUSSELL ; PERICAK-VANCE, 1987), bem como um aumento da 

concordância de fenótipos da hanseníase entre gêmeos monozigóticos, quando 

comparados com gêmeos dizigóticos (CHAKRAVARTTI ; VOGEL, 1973). 

Seguidas análises de segregação complexa indicam a existência de um forte 

componente genético controlando a susceptibilidade à doença, apesar de 

divergirem quanto ao modelo de herança (ABEL ; DEMENAIS, 1988; LAZARO et 

al., 2010).  

Vários estudos seguem evidenciando genes em associação à 

hanseníase, porém a grande maioria com efeitos de susceptibilidade de moderado 

a fraco. Múltiplos estudos em hanseníase per se e suas formas clínicas 

demonstram associação de variantes do complexo MHC/HLA (MIRA, 2006), que 

parecem ser independentemente modificadas por polimorfismos nos genes TNF-α 

(ROY et al., 1997; SANTOS et al., 2002), TAP, que codifica um transportador 

associado a apresentação de antígeno (RAJALINGAM; SINGAL ; MEHRA, 1997) e 

HLA-DRB1/DQA1 (VANDERBORGHT et al., 2007; WONG et al., 2010) e nos 

sorotipos de HLA classe I, A*2, A*9, A*10, A*32, B*5, B*21, Bw*4, Cw*1 e Cw*7, 

frequentes, e A*3, A*28, B*12, B*44 e Cw*3 pouco frequentes com hanseníase 

(ALTER et al., 2011). Em estudo recente, um SNP com forte desequilíbrio de 

ligação com o sorotipo HLA-C*15:05 demonstrou-se associado a hanseníase per 

se em três grupos populacionais independentes (ALTER et al., 2011). Além disto, 

marcadores de genes não-MHC, tais como NRAMP1, que codifica um transportador 

de ferro (ABEL et al., 1998; ALCAIS et al., 2000), VDR, que codifica receptor de 

vitamina D (ROY et al., 1999), IL-10 (MALHOTRA et al., 2005; MORAES et al., 

2004; PEREIRA et al., 2009; SANTOS et al., 2002), INF-ƴ (CARDOSO et al., 2010) 

e KIR, que codifica receptores semelhante a imunoglobulinas em células 

fagocitárias (FRANCESCHI et al., 2008) já foram descritos associados com 

fenótipos da doença. 
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Em 2009 foi publicado uma varredura do genoma, demonstrando que os 

genes CCDC122, C13orf31, NOD2, TNFSF15, HLA-DR e RIPK2, responsáveis 

pela expressão de citocinas e quimiocinas, estão associados à doença (ZHANG et 

al., 2009). Pode-se averiguar a interação destes genes (exceto os genes vizinhos 

C13orf31 e CCDC122) numa via dependente de PARK2, demonstrando 

novamente a importância de variantes desta via na susceptibilidade à hanseníase. 

No entanto, o achado estatisticamente mais expressivo da varredura genômica, 

para o gene NOD2, bem como para os outros cinco genes participantes da via 

proposta, não foram replicados em estudo subsequente publicado por Wong et al, 

2010. 

Recentemente foi mostrado o papel do receptor ErbB2 na célula de 

Schwann, como mecanismo para desmilelinização de fibras do sistemas nervoso 

periférico, induzidas pelo Mycobacterium leprae (TAPINOS; OHNISHI; 

RAMBUKKANA, 2006). Adicionalmente a associação dos genes PARK2/PACRG 

com a hanseníase vem sendo continuamente replicadas em diversas populações 

(LI et al., 2012; MALHOTRA et al., 2006; MIRA et al., 2004). O papel dessas duas 

moléculas parecem estar interligadas quando se trata da patogênese à 

hanseníase, apresentando um provável envolvimento numa via comum que 

favoreceria a entrada do Mycobacterium leprae em sua célula hospedeira, assim 

como a sua sobrevivência por mais tempo no citoplasma da mesma. 

O receptor ErbB2 possui três domínios: um extra-celular, responsável 

pela ligação ao agonista do receptor, um domínio transmembranar, responsável 

pela ancoragem do receptor à membrana plasmática e outro domínio intracelular, 

responsável pela atividade catalítica tirosina quinase (BOCHAROV et al., 2008). A 

ativação do receptor ErbB2 acontece por um mecanismo de homo ou 

heterodimerização (FLEISHMAN; SCHLESSINGER; BEN-TAL, 2002), através 

desse mecanismo o ligante interage com o dímero em seu domínio extra-celular e 

induz autofosforilação no domínio intra-celular, resultando em uma cascata de 

reações envolvendo Ras-Raf-Erk (NOON; LLOYD, 2007). Algumas evidências são 

contundentes e demonstram que o domínio transmembranar (Tm) tem um 

importante papel na dimerização do receptor ErbB2 e, portanto em sua ativação 

(BARGMANN; HUNG; WEINBERG, 1986; CAO et al., 1992; SEGATTO et al., 1988; 

STERNBERG; GULLICK, 1989, 1990). Fleishman et al., 2002 descreveram qual a 
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importância do domínio Tm na dimerização do ErbB2, segundo seus resultados, há 

dois motivos responsáveis pela dimerização, um na região C-terminal e outro na 

região N-terminal. Por esse modelo foi proposto que a conformação dimérica C-

terminal corresponderia à forma inativa do receptor a qual não apresentaria 

atividade tirosina quinase (JIANG; HUNTER, 1999). Também foi proposto por este 

modelo que as formas diméricas ativa e inativa do receptor ErbB2 coexistem na 

superfície celular (BURKE et al., 1997) e que a super-expressão não altera a razão 

das formas ativa-inativa, mas aumenta a quantidade absoluta das formas ativas e, 

portanto eleva a atividade tirosina quinase desse receptor (PRENZEL et al., 2001). 

O modelo proposto por Fleishman et al., 2002 também pode explicar porque o 

aminoácido isoleucina (Ile) na posição 655 do receptor diminui o risco de 

desenvolvimento da hanseníase, a região onde se localiza esse aminoácido é 

chamada de motivo Sternberg-Gullick e faz parte do motivo de dimerização N-

terminal (BOCHAROV et al., 2008). Os resultados preditos, corroboram que a 

substituição da isoleucina pelo aminoácido Valina (Val) promove uma diminuição 

do volume molecular no ponto de interação dimérica e, portanto, pode aumentar 

excessivamente a estabilidade do dímero ativo do ErbB2, quando na posição 655 

encontrar-se a valina. Consequentemente a maior estabilidade dímérica 

proporcionada pelo aminoácido mutante Val, pode também provocar maior 

atividade tirosina quinase, tendo como conseqüência a exacerbação da cascata 

responsável pela desmielinização e/ou proliferação da célula de Schwann induzida 

pelo Mycobacterium leprae. Esse modelo de maior atividade do receptor ErbB2 é 

coerente com os resultados da modelagem molecular, na qual a substituição do 

aminoácido isoleucina por valina, aumenta a energia de atração entre os dois 

monômeros, resultando em um potencial aumento da susceptibilidade ao 

Mycobacterium leprae, uma vez que seria desencadeada uma maior 

desmielinização nervosa. 

A alteração aminoacídica de prolina por alanina (rs1058808) na região 

catalítica da proteína ErbB2 mostrou pelos dados in silico maior dano a 

estabilidades da proteína. Este polimorfismo já é bem conhecido como fator de risco 

para câncer de mama (XIE et al., 2000) e foi pela primeira vez demonstrado uma 

associação com a hanseníase na população de Belém/PA. 
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Os dados apresentados aqui indicam que há evidência de associação 

entre polimorfismos em ERBB2 e hanseníase per se em um grupo de famílias com 

múltiplos casos em Belém/PA, com o qual já foi demonstrado ligação de 

susceptibilidade com marcadores genéticos no cromossomo 17q11-q22, região 

essa onde também se encontra o gene ERBB2. A observação inicial de 

susceptibilidade a hanseníase per se com marcadores na região cromossômica 

17q11-q22 em um estudo familiar (JAMIESON et al., 2004), sugere que 

polimorfismos em ERBB2 podem estar contribuindo com o pico de ligação nas 

famílias com múltiplos casos derivadas de Belém/PA. 

A pergunta é se ERBB2 contribui funcionalmente para a susceptibilidade 

a hanseníase, ou se está sendo carreado num grande haplótipo cromossômico 

transmitido dentro das famílias e que ainda não foi determinado. Certamente a faixa 

(~26-46MB) do pico de ligação dentro do cromossomo 17 que contém diversos 

genes da resposta imune (e.g. NOS2A, cluster de quimiocina CCL, CSF3, 

THRA/ERBA1, CCR7, STAT5A/B, STAT3), pode contribuir com o pico de ligação e 

dessa forma também serem potenciais genes candidatos para susceptibilidade a 

hanseníase, como já foi demonstrado previamente por (JAMIESON et al., 2004) 

com a tuberculose. 

Os quatro SNPs na região regulatória comum aos genes PARK2 e 

PACRG foram identificados como fatores de risco em duas populações etnicamente 

distintas (Brasil e Vietnã) (MIRA et al., 2003, 2004). Dois desses SNPs rs9356058 

e rs1040079 foram os mais significantemente associados com a hanseníase na 

população brasileira do Rio de Janeiro e também do Vietnã. Entretanto, esses 

SNPs não foram replicados na população do Rio Grande do Norte. O SNP 

rs1040079 na qual estava em desequilíbrio de Hardy-Weinberg apresentou uma 

alta frequência do alelo de risco (0,66) em nossa população, comparado a 

população do Vietnã (0,17), Rio de Janeiro (0,29) e Índia (0,23). Nos estudos que 

usaram esse marcador genético nas populações indiana e chinesa o alelo de risco 

também não foi associado à hanseníase, uma demonstração de heterogeneidade 

étnica entre as populações estudadas (MALHOTRA et al., 2006). 

O marcador rs9356058 apresentou o alelo de risco T fortemente 

associado a hanseníase nas populações do Vietnã e Rio de Janeiro, mas apenas 
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levemente associado na população do Rio Grande do Norte, e esta associação foi 

perdida após a correção de Bonferoni. Este marcador também apresentou uma leve 

associação com a febre tifoide e paratifoide (ALI et al., 2006), onde foi sugerido que 

a ubiquitinação, poderia ser uma via comum do destino intracelular desses 

patógenos, ou talvez esteja envolvida com seu processamento e apresentação de 

antígenos (FU; GALAN, 1999; KUBORI; GALAN, 2003). 

O marcador rs6915128 foi fortemente associado nas três populações 

simultaneamente, embora a frequência do alelo de risco A na população do Rio 

Grande do Norte (0,08) tenha sido consideravelmente menor do que no estudo do 

Rio de Janeiro (0,53) e Vietnã (0,66) (MIRA et al., 2004). Essa replicação em 

diversas populações dá a essa marcador um potencial maior de ligação com a 

patogênese da hanseníase. 

O marcador rs1333955 não foi associado na população do Rio Grande 

do Norte embora tenha sido fortemente associado com outras populações (MIRA 

et al., 2004). Este marcador foi pela primeira vez demostrado associado com o risco 

de desenvolver ENL, indicando, talvez ser a ubiquitinação uma potencial via para a 

patogênese do ENL. Segundo ALTER et al., 2013, diferenças na replicação de 

estudos genéticos, podem ocorrer em virtude de diferenças no grupo populacional 

estudado, principalmente referente a variações epigenéticas, étnicas, Desequilíbrio 

de ligação (LD) dos marcadores e idade dos pacientes no momento do diagnóstico. 

A susceptibilidade à hanseníase per se ou suas formas clínicas não está 

confinada ao bloco de 80Kb dos genes PARK2 e PACRG como sugerido por Mira 

(MIRA et al., 2004), mas pode ser expandido a uma região maior de até 1,5MB. O 

polimorfismos rs1801334 no exon 11 do gene PARK2 apresentou o alelo A 

fortemente associado com o aumento do risco para desenvolver hanseníase per 

se. O alelo raro A encontrado em apenas 4% da população estudada aumentou o 

risco para se ter hanseníase em até 12 vezes. Este polimorfismo mudou o 

aminoácido aspartato para arginina na posição 394 da proteína em uma região 

próxima do domínio RING2 responsável pela ligação com o carreador de ubiquitina, 

a proteína E2 (VEERIAH et al., 2010), demonstrando o potencial dessa mutação no 

envolvimento funcional da parkina. 
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A função molecular da Parkina na célula de Schwann ou macrófago é 

um assunto de considerável investigação e ainda não está claro como as mutações 

em PARK2 causam hanseníase. É possível que a função de PARK2 possa resultar 

em vários fenótipos biológicos que possam ser muito diferentes e que estejam na 

dependência se a célula afetada seja um neurônio, astrócito, célula epitelial, célula 

de Schwann ou macrófago (VEERIAH et al., 2010). Uma possível ligação entre a 

hanseníase e a disfunção da parkina, pode ser o envolvimento dessa proteína na 

via de estresse oxidativo celular, hipótese essa sugerida pelos resultados 

observados em modelo de Drosophila (SANG et al., 2007).  

Embora a apoptose nas células de Schwann possa estar envolvida com 

a patogênese do dano nervoso na hanseníase, ela também é prejudicial a 

sobrevivência do M. leprae. A parkina pode ser parte da resposta celular anti-

oxidante na célula de Schwann prevenindo a apoptose dessas células induzida 

pelas espécies reativas de oxigênio (PESAH et al., 2004). Altos níveis de parkina 

melhorariam o controle do dano oxidativo causado pelas EROs a estas células, 

resultando em um menor grau de apoptose, e dessa forma aumentando a 

susceptibilidade do hospedeiro ao M. leprae. Foi demonstrado, que o dano 

oxidativo, em células hepáticas, é controlado em parte pelo NF-κB, uma vez que 

este fator de transcrição regula a expressão de genes envolvidos na via dos 

processos oxidativos (KLENIEWSKA et al., 2013), sendo esse potencial 

mecanismo de proteção relacionado a parkina.. 

Vários estudos têm demonstrado a importância da parkina para a 

homeostase celular (JIANG et al., 2004; YANG et al., 2007), portanto, mutações em 

PARK2 que possa amplificar sua função e/ou expressão, pode potencialmente 

contribuir para susceptibilidade à hanseníase. 

Encontramos que um dos principais fatores de risco para os contactantes 

é a presença de caso na família, independentemente do grau de parentesco. 

Interessantemente, esse fator de risco foi mais importante do que a presença de 

caso na residência, que indica nível de exposição. Em trabalho realizado por 

(SALES et al., 2011), o principal fator de risco para os contactantes foi a 

proximidade do caso índex. A diferença dos resultados provavelmente se deveu ao 

desenho de estudo escolhido.  



78 
 

O tamanho da residência também mostrou-se como fator de risco, sendo 

os casos encontrados em residências menores e mais populosas do que os 

controles, esse fato também já foi investigado e demonstrado como fator de risco 

para a hanseníase (FINE et al., 1997) e comprovado nesse estudo. Esse resultado 

corrobora com a forma de transmissão da doença, sendo o contato íntimo e 

prolongado a principal forma de aquisição do bacilo e portanto, mais facilmente o 

M. leprae será transmitido em residências menores. 

Também foi encontrado nesse trabalho que as atividades domésticas 

(Aposentados, babás, desempregados, do lar e estudantes) apresentaram menor 

risco do que outras atividades na qual há menor permanência na residência, esse 

fato se explica, porque durante o processo de arrolamento houve maior 

disponibilidade para encontra-los nas residências, dentre aqueles que fizeram parte 

do grupo de controles.  

Dois outros fatores de risco nos chamaram a atenção, a presença de 

maior proporção de diabéticos assim como pessoas com maiores IMC entre os 

casos. Estudos acerca da relação entre hanseníase e alterações metabólicas são 

escassos, no entanto, alguns autores têm demonstrado maior prevalência de 

diabetes tipo 2 (DM2) em pacientes de hanseníase. Em estudo realizado em serviço 

de referência em dermatologia, encontrou-se prevalência de DM2 em 14,2% dos 

portadores de hanseníase versus 2,0% no grupo controle. Nesta série, a maior 

frequência de diabetes (19,3%) foi verificada em pacientes com a forma 

lepromatosa, ao passo que uma menor proporção foi observada entre os pacientes 

com a forma tuberculóide (6,4%). Observou-se ainda uma diminuição dos níveis 

glicêmicos após o tratamento da hanseníase, sugerindo uma possível associação 

entre o Mycobacterium leprae e o metabolismo dos carboidratos (PONTE et al., 

2010). 

A susceptibilidade a uma doença complexa é resultado de diversos 

fatores. Uma nova via patogenética para o Mycobacterium leprae pode ser 

desenhada, envolvendo ErbB2 e Parkina, que interagem através de uma via 

apoptótica envolvendo Caspase 8. Um outro ponto comum dessa via é o NF-κB, 

que pode estar regulando a apoptose celular pela via de controle do estresse 

oxidativo (KLENIEWSKA et al., 2013). Estudos funcionais que avaliem a 
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importância dessa via no desenvolvimento da hanseníase se fazem necessários, e 

que podem culminam com novos alvos terapêuticos que possam prevenir a 

infecção ou os estados reacionais encontrados na hanseníase. 
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7. CONCLUSÕES 

 

1. Os genes PARK2/PACRG e ERBB2 mostraram-se como potenciais fatores de 
risco envolvidos na patogênese da hanseníase; 

2. Diabetes é fator de risco para desenvolver hanseníase; 

3. Vacina BCG gera proteção adicional contra infecção pelo Mycobacterium 
leprae; 

4. Elevado índice de massa corpórea é fator de risco para a hanseníase; 

5. Elevada densidade populacional é fator de risco para a hanseníase. 
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