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Resumo 

A hanseníase, transmitida pelo Mycobacterium leprae, é uma doença curável. A maioria dos indivíduos 

expostos não desenvolve doença, possivelmente pela eficaz resposta do sistema imune inato no âmbito das 

mucosas. Em outros ocorre à dispersão da bactéria no organismo, sobretudo em pele e nervos, mas o 

processo é controlado pela resposta de linfócitos TH1 e confinamento dos bacilos em granulomas. O processo 

inflamatório neural, porém, poderá causar dano e sequelas físicas. Em indivíduos com resposta imune 

deficiente, o M. leprae prolifera e transforma macrófagos em células espumosas repletas de bacilos. Nesses 

casos há resposta humoral robusta, mediada por linfócitos B, porém ineficaz no controle da doença. 

Ademais, os complexos imunes formados podem ser lesivos pela deposição tissular e indução de inflamação, 

acometendo diversos órgãos tais como pele, articulações, olho, rim e testículos. Ocorre também a formação 

de autoanticorpos, contra antígenos do núcleo, citoesqueleto, imunoglobulina-G (fator reumatoide) e 

proteínas que se ligam fosfolipídeos. Tais autoanticorpos têm potencial patogênico podendo acarretar 

síndromes clínicas similares ao lúpus eritematoso sistêmico, à síndrome antifosfolípideo (trombose) e 

vasculites (fenômeno de Lúcio). Autoanticorpos associados à infecção são comuns em doenças causadas por 

diversos micro-organismos e são geralmente fugazes, desaparecendo após tratamento. Observamos, 

entretanto, na hanseníase, persistência de anticorpos anticardiolipina e anti-β2-glicoproteína-I, em altos 

títulos e por longo tempo após conclusão do tratamento em pacientes considerados “curados”. Fenômenos 

trombóticos, entretanto, são raros. Nesta revisão discutiremos a importância desses achados e questionamos 

se a persistência bacilar poderia ser o fator determinante desse comportamento atípico. 

Palavras-Chave: Mycobacterium leprae, infecção, antifosfolipideos. 

 

Abstract 

Leprosy is a chronic (but curable!) infectious disease transmitted by Mycobacterium leprae. Most of exposed 

individuals do not develop the disease, possibly effective immune response by the innate mucosal immune 

system. Otherwise, bacilli spread throughout the body, usually to the skin and nerves, but the process is 

eventually controlled by a good cellular immune response mediated by TH1 lymphocytes, which insulate 

mycobacteria in granulomatous structures. Inflammation in nerves may cause, however, morbidity and 

physical damage. In individuals with a poor T cell response, bacilli will proliferate inside macrophages 

which will turn into foamy cell, replenished with organisms. Nevertheless, B cell response is unimpeded 

inefficient and the production of antibodies is strong but ineffective in controlling the disease. Additionally, 

antibodies and antigen may be deposited in tissues causing inflammation, affecting various organs such as 

skin, joints, eye, kidney, and testes. Further damage occur through the production of autoantibodies against 

self-antigens such as nuclear structures, cytoskeleton, immunoglobulin-G (rheumatoid factor) and 

phospholipid-binding proteins. These autoantibodies may eventually promote clinical settings similar to 

systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome (thrombosis) and vasculitis (Lucio’s 

phenomenon). Infection-associated autoantibodies are common place, but are usually self-limited and vanish 

after microbial treatment. Our group high titers of long lasting antibodies against cardiolipin and β2-

glycoprotein-I in leprosy patients many years after completed treatment, even without evidence of relapse or 

                                                 
1 Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor apresentada no Programa Multi-institucional de Pós-graduação em 

Biotecnología, UFAM, Manaus, Amazonas, Brasil 
2 Departamento de Clínica Médica, Reumatologia, Faculdade de Medicina,  UFAM, Manaus, Amazonas, Brasil 
3 Departamento de Clínica Médica, Reumatologia, Faculdade de Medicina , UFAM, Manaus, Amazonas, Brasil 
4 Laboratório de Imunologia, Departamento de Parasitologia, ICB, UFAM, Manaus, Amazonas, Brasil. 

Email:mcsantos@ufam.edu.br 



 

Scientia Amazonia, v. 3, n.3, 01-19, 2014 
Revista on-line http://www.scientia.ufam.edu.br 

Set-Dez ISSN:2238.1910 

 

2 

 

recurrence. However, thrombotic features were rare. We discuss the relevance of these findings and idea that 

the bacillary persistence could be a factor associated with this atypical response. 

Key-words: Mycobacterium leprae, infection, antiphospholipid.  

 

 
1. Introdução 

 A hanseníase apresenta uma 

particularidade importante para os clínicos e 

imunologistas, pois a diversidade de resposta do 

hospedeiro ao agente etiológico impõe um desafio 

diagnóstico e um modelo exemplar para o 

entendimento da resposta imune desenvolvida no 

ser humano (REA e MODLIN, 2005).  

 Classicamente a hanseníase apresenta 

envolvimento cutâneo e neurológico, porém o 

acometimento pelo bacilo Mycobacterium leprae 

pode ocorrer em outros órgãos e sistemas, além da 

pele e nervos, como olhos, rins, fígado, baço e 

testículos. As manifestações clínicas da 

hanseníase são muito variáveis e estão 

relacionadas com o grau de imunidade do paciente 

frente ao M. leprae. 

   As manifestações reumáticas são 

relativamente comuns durante o curso da doença, 

e, em algumas ocasiões, podem ser a manifestação 

inicial. O acometimento articular ocorre 

principalmente no curso das reações hansênicas 

em pacientes com hanseníase virchowiana e nas 

formas instáveis. Entretanto, também foram 

descritas manifestações inflamatórias articulares 

fora do contexto reacional, abrangendo todas as 

formas clínicas da doença (ALCOCER et al., 

1979; ATKIN et al., 1987; COSSERMELLI-

MESSINA et al., 1998; PEREIRA et al., 2008). 

 Quando o reumatologista investiga as 

doenças que comprometem os músculos, ossos e 

articulações pode haver agregação de outros 

diagnósticos, mesmo nos casos em que há doença 

de base já estabelecida. Essas peculiaridades na 

análise clínica podem dificultar a definição 

diagnóstica e a conduta terapêutica. O importante 

ao se definir a etiologia das queixas de forma 

acurada, é evitar tratamentos incorretos ou 

retardar o manejo adequado. 

 Estudos têm descrito manifestações 

autoimunes tais como artrite, vasculite, eritema 

nodoso e positividade de autoanticorpos em 

pacientes com hanseníase. Autoanticorpos têm 

sido relatados predominantemente na hanseníase 

virchowiana, forma multibacilar, que apresenta 

marcada resposta imune humoral. Na forma 

tuberculoide, paucibacilar, a resposta imune 

celular é eficiente e a presença de autoanticorpos é 

menos frequente (GARCIA-DE LA TORRE, 

1993; NAAFS, 1994; OTTENHOFF, 1994; 

RIBEIRO et al., 2009). 

 Anticorpos antifosfolípideos (aFL) 

constituem um grupo heterogêneo de 

autoanticorpos que se ligam a fosfolípideos 

aniônicos na presença ou na ausência de co-

fatores de proteínas (GALLI et al., 1990). Os 

anticorpos aFL representam uma família de 

imunoglobulinas das classes G e M que reagem 

com proteínas do plasma ligadas a fosfolípideos 

de membrana ou contra fosfolípideos carregados 

negativamente (HARRIS et al., 1987). 

 Os anticorpos aFL mais frequentemente 

detectados são o anticoagulante lúpico (LAC), o 

anticardiolipina (aCL) e o anti β2-glicoproteína  

(anti-β2GP) (ROUBEY, 1996). Alguns destes 

anticorpos podem ser detectados sob uma forma 

não patogênica em indivíduos saudáveis 

(MANOUSSAKIS, et al., 1987; PETRI, 2000; 

SHI, et al., 1990). Em várias doenças infecciosas 

bacterianas e virais também têm sido descritos 

(SANTIAGO, et al., 1989; LOIZOU, et al., 1997; 

LEROY et al., 1998; DE LARRAÑAGA et al., 

2000; LOIZOU et al., VON LANDENBERG et 

al., 2003; RIBEIRO et al., 2011). Nestas 

condições, usualmente, os aFL não estão 

associados às complicações clínicas atribuídas à 

síndrome antifosfolípideo (SAF) (ROUBEY, 

1996), sendo frequentemente transitórios e 

podendo desaparecer com o tratamento da 

infecção (DE LARRAÑAGA et al., 1999; 

CARRERAS et al., 2000). Os anticorpos aFL 

patogênicos são descritos em diversas doenças 

autoimunes, particularmente na SAF primária e no 

lúpus eritematoso sistêmico (LES), estando 

frequentemente associados a fenômenos 

trombóticos e morbidade gestacional 

(ASHERSON e CERVERA, 2003). 

 Vários autores sugerem que anticorpos 

anti-β2GP seriam marcadores mais específicos de 

SAF, apresentando maior associação com as 

complicações típicas da SAF e menor frequência 

em doenças infecciosas (CABIEDES et al., 

MARTINUZZO et al., MCNALLY et al., 1995; 

FORASTEIRO et al., GUERIN et al., 1999). 
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Entretanto, na hanseníase, a literatura apresenta 

uma ampla variação quanto à prevalência dos 

anticorpos anti-β2GP, que vai de 2,9% 

ELBEIALY et al. (2000) a 89% (LOIZOU et al., 

2003). 

 Estudo realizado na Fundação Alfredo da 

Matta (Manaus-AM) com 1.257 pacientes com 

diagnóstico de hanseníase foi pesquisada a 

frequência de envolvimento articular, destes, 79 

(6,3%) apresentaram artrite e/ou artralgia 

associado à hanseníase, sendo que artrite foi 

encontrada em 55 (4,1%) pacientes (PEREIRA et 

al., 2009). 

 Ribeiro e colaboradores (2009) 

pesquisaram a frequência de vários autoanticorpos 

em 158 pacientes com diagnóstico de hanseníase 

com e sem comprometimento articular. Neste 

estudo foi detectada baixa prevalência de fator 

reumatoide (FR), anticorpo antinucleares (AAN), 

anticorpo anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) e 

anticorpo antipeptídeos citrulinados cíclico (anti-

CCP). Observou-se alta positividade de anticorpos 

aCL e para o seu cofator, o anti-β2GP. 

Adicionalmente, observou-se que a positividade 

para anticorpos aCL não diminuiu com o tempo 

de alta da poliquimioterapia (PQT) e, que, entre os 

pacientes em alta, aqueles positivos para anticorpo 

aCL apresentavam média de tempo de alta maior 

do que os negativos. Este achado, não corrobora 

com o conceito de que a positividade dos 

antifosfolípideos seja um fenômeno transitório nas 

doenças infecciosas, incluindo a hanseníase e 

levanta a hipótese de que a persistência dos 

anticorpos mesmo após a cura bacteriológica da 

doença possa estar associada à patogenicidade. 

 

2. Metodologia 
Para elaboração desta revisão foram utilizadas as 

palavras palavras-chave: “leprosy”, 

Mycobacterium leprae, “infection”, 

“anticardiolipina”, “anti-β2 glycoprotein I”, 

“antiphospholipid”. Foi realizada a pesquisa 

bibliográfica nos seguintes sites de busca: 

PubMed, Scielo, LILACS e periódicos Capes. As 

buscas foram realizadas sem limitação de tempo. 

 

3. Revisão Bibliográfica 

3. 1. Hanseníase 

 Segundo dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), no início de 2012, foram 

detectados 232.857 mil novos casos de hanseníase 

e, para este mesmo ano, a prevalência registrada 

foi de 189.018 mil casos (WHO, 2012).  

  A hanseníase é uma doença infecciosa 

crônica e endêmica no Brasil, que constitui grave 

problema de saúde pública por causar 

incapacidade física permanente. O país ocupa o 

segundo lugar em número de casos no mundo 

perdendo apenas para a Índia. De acordo com 

dados do Ministério da Saúde do Brasil (MS) a 

incidência da doença tem diminuído, mas ainda 

assim foram diagnosticados, em 2012, 33.303 mil 

novos casos, com coeficiente de detecção de 

17,17/100.000 habitantes e em menores de 15 

anos 4,81/100.000. A hanseníase, no Brasil, 

apresenta altos níveis endêmicos, com distribuição 

variada nas diferentes regiões do país, sendo 

encontrada em 3.237 municípios dos 5.565 

existentes no país e com alta prevalência na 

Região Amazônica (Brasil /DATASUS/MS, 

2012).  

 O Estado do Amazonas apresenta níveis 

de endemicidade alto, com 1.033 casos em 

registro ativo e taxa de prevalência de 2,88/ 

10.000 habitantes da região. No mesmo período 

foram detectados 663 casos novos, representando 

uma taxa de detecção de 18,46 casos por 100.000 

habitantes. Na cidade de Manaus, em 2012, foram 

registrados 230 casos novos e em tratamento 394 

casos, sendo a taxa de prevalência de 2,12/10.000 

habitantes (Boletim epidemiológico, 2012).  

A hanseníase é uma doença 

infectocontagiosa, de evolução lenta e seu agente 

etiológico é o Mycobacterium leprae, um parasita 

intracelular obrigatório, descrito pelo médico 

norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen, em 

1873, com afinidade por células cutâneas e nervos 

periféricos. É transmitida de pessoa a pessoa, por 

meio do convívio de susceptíveis com doentes 

contagiantes. O bacilo não é cultivável em meios 

artificiais, porém, multiplica-se em alguns animais 

como tatus e camundongos timectomizados e 

irradiados. O homem é considerado o único 

reservatório natural do bacilo, apesar de alguns 

relatos de animais selvagens (tatus selvagens, 

chimpanzés e macacos) naturalmente infectados 

com bactéria similar ao M. leprae (TALHARI, 

1984; VALVERDE et al., 1998). 
A maioria das pessoas não é susceptível e 

não desenvolve a doença. Aquelas que a 

desenvolvem, após um período médio de 

incubação de dois a cinco anos, apresentam 

inicialmente lesão cutânea única, que pode evoluir 

para a cura espontânea ou para as outras formas 

da doença (NOUSSITOU et al., 1976; FINE, 

1982). 
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A identificação diagnóstica do 

Mycobacterium leprae dá-se por meio da 

baciloscopia. Esta técnica é executada de forma 

simples, pela coleta de raspado dérmico dos 

lóbulos das orelhas, cotovelos e da lesão de pele 

em análise, coloração do raspado com a 

metodologia de Ziehl-Neelsen e verificação do 

índice baciloscópico em microscópio. Este índice 

varia em resultado de zero a seis cruzes e 

determina se a baciloscopia é positiva ou negativa. 

Devido à lenta replicação, a identificação desse 

patógeno é muitas vezes dificultada 

(OPROMOLLA, 2000).  

Desde a época de Hansen já se tinha 

noção de que o aparecimento da hanseníase se 

deve a fatores genéticos (aparecimento da 

infecção entre familiares) e ambientais (condições 

socioeconômicas desfavoráveis).  

Estudos em genética têm demonstrado 

que fatores do hospedeiro estão relacionados tanto 

com susceptibilidade quanto com resistência a 

doença (PREVEDELLO e MIRA, 2007). Ao 

“fator de resistência natural N” (ou fator N), 

descrito por Rotberg (1937) pode-se atribuir a um 

conjunto de genes interatuantes nas respostas 

individuais à exposição ao bacilo 

(BREIGUELMAN, 2002). Rotberg, em 1938, 

especulava a presença de um “Fator N” ou fator 

natural, que seria responsável pela resistência 

contra o bacilo, presente em 90 a 95% dos 

indivíduos adultos. As pessoas não portadoras do 

“Fator N” seriam anérgicas e desenvolveriam a 

forma lepromatosa após infecção (TALHARI, 

2006). 

 Posteriormente, com o desenvolvimento 

das técnicas imunológicas ficou claro que a 

imunidade do indivíduo também tinha um papel 

importante na caracterização das formas clínicas 

dos pacientes de hanseníase (RIDLEY e 

JOPLING, 1966). 

 A defesa do hospedeiro é efetuada pela 

resposta imune “celular”, capaz de fagocitar e 

destruir os bacilos, mediada pelas citocinas, pelos 

mediadores da oxidação como os reativos 

intermediários do oxigênio (ROI) e do nitrogênio 

(RNI) fundamentais na destruição bacilar no 

interior dos macrófagos (FOSS, 1999).  

A maioria dos indivíduos expostos ao 

bacilo não desenvolve doença. Admite-se que 

uma resposta imune inata eficiente em mucosas 

elimine a carga infectante. Células inatas com 

papel de sentinelas, produtoras de interleucina-17 

(IL-17) teriam importância nesse cenário (CUA e 

TATO, 2010). Da Motta-Passos e colaboradores 

(2012) observou escassa expressão do RNA da 

IL-17 em pacientes com hanseníase quando 

comparados a indivíduos controle. 

Na hanseníase as características clínicas 

do paciente estão diretamente relacionadas com a 

resposta imune desencadeada contra o bacilo. A 

doença apresenta quadro clínico caracterizado por 

duas formas polares estáveis, com aspectos 

imunopatológicos e clínicos diversos (MADRID, 

1953; RIDLEY e JOPPLING, 1966). No pólo 

tuberculoide o hospedeiro apresenta eficiente 

resposta imune mediada por células frente ao 

Mycobacterium leprae, com destruição dos 

bacilos e manutenção das lesões restritas a áreas 

limitadas da pele e feixes nervosos (BRITTON e 

LOCKWOOD, 2004). No outro pólo a forma 

virchowiana (VV) caracteriza-se por ineficiente 

resposta imune mediada por células, com grande 

multiplicação bacilar e disseminação da doença. 

Entre estas formas polares, situa-se a forma 

borderline, que é instável e classificada em 

subgrupos intermediários, denominados 

borderline virchowiana (BV), borderline 

borderline (BB) e borderline tuberculoide (BT), 

conforme suas características clínico-laboratoriais 

se aproximem mais do pólo virchowiano ou do 

tuberculoide. Os subgrupos são caracterizados 

pelo número de lesões, aspectos histológicos, grau 

de diferenciação da célula macrofágica, número 

de linfócitos, número de bacilos nos granulomas e 

ramos nervosos (FLEURY, 1989). 

O espectro polar da hanseníase poderia ser 

atribuído à variação genética do patógeno. 

Entretanto, sequenciamento do genoma do 

Mycobacterium leprae mostrou 99,99% de 

homologia entre as cepas oriundas de diversos 

continentes, de origem contemporânea e 

arqueológica, indicando que a diversidade clínica 

deve-se exclusivamente ao comportamento do 

sistema imune do hospedeiro (MAIDEN, 2009). 

 

3.2 Formas Clínicas da Hanseníase 

3.2.1 Forma Indeterminada (I) 

Na forma indeterminada comumente, a 

lesão inicial se expressa como uma área de 

hipoestesia definida ou não por uma lesão visível, 

nas quais os bacilos são escassos (figura 1). São 

formas benignas que podem evoluir, para um dos 

pólos do espectro, permanecer indefinitivamente 

como I, ou, evoluir para a cura espontânea. 
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Figura 1: Forma Indeterminada- lesão de pele única 

bem definida. Fonte: FUAM (Fundação Alfredo da 

Matta).  

 

3.2.2 Forma Tuberculoide (TT) 

Na forma tuberculoide geralmente há 

poucas lesões de pele, anestésicas, bem 

delimitadas, com distribuição assimétrica e com 

tendência à cura espontânea (figura 2). O 

granuloma tuberculoide é constituído por 

agregado de células fagocitárias mononucleares 

com diferenciação epitelioide bem evidente, 

participação de células gigantes multinucleadas 

tipo Langerhans e linfócitos que formam um halo 

denso contornando este granuloma (FLEURY, 

1989). Raramente são encontrados bacilos nestas 

lesões. A resposta humoral aos antígenos de 

Mycobacterium leprae é geralmente ausente ou 

fraca (BRITTON e LOCKWOOD, 2004). 

Uma forte reação imune celular pode ser 

evidenciada pela resposta proliferativa de células 

T frente a antígenos de Mycobacterium leprae in 

vitro, bem como a reatividade na reação de 

Mitsuda (MODLIN e REA, 1987).  

 

 
Figura 2: Forma Tuberculoide- lesão de pele, 

anestésicas, bem delimitada e assimétrica. Fonte: 

FUAM (Fundação Alfredo da Matta) 

 

3.2.3 Forma Virchowiana (VV) 

Na forma virchowiana os pacientes 

apresentam lesões de pele amplamente 

distribuídas, pouco delimitadas, algumas vezes 

envolvendo toda a superfície corporal e 

acompanhadas por anestesia acrodistal simétrica, 

mostrado na figura 3 (RIDLEY e JOPLING, 

1966). A lesão histológica mostra um extenso 

infiltrado celular, composto de histiócitos e 

macrófagos contendo numerosos bacilos, com 

grande quantidade de lipídios em sua parede, 

conferindo-lhe o aspecto de células espumosas 

(células de Virchow) e às vezes multivacuoladas. 

Nestas lesões não se encontram linfócitos T ou 

granulomas organizados (BRITTON e 

LOCKWOOD, 2004).  

 

 

 
Figura 3: Na forma virchowiana - lesões de pele 

amplamente distribuídas, pouco delimitadas, infiltrado 

no pavilhão auricular e madarose. Fonte: FUAM 

(Fundação Alfredo da Matta). 

 

A forma virchowiana é caracterizada pela 

ineficácia da resposta imune celular, demonstrada 

in vivo pela negatividade do teste intradérmico de 

Mitsuda, e in vitro, pela ausência de blastogênese 

de células T em resposta aos antígenos de 

Mycobacterium leprae (MODLIN e REA, 1987). 

Nessa forma apesar da exacerbação e 

especificidade da resposta humoral, esta é ineficaz 

para eliminação dos bacilos, e ocorre extensa 

multiplicação bacilar e disseminação da infecção 

para vísceras e tecido nervoso (TALHARI, 1984).  

 

3.2.4 Formas Intermediárias (BT, BB, BV). 

Nas formas intermediarias da hanseníase, 

as manifestações clínicas são semelhantes, 

principalmente nas formas BB e BV apresentando 

em geral, lesões papulosas, eritematosas, 

edematosas de limites internos bem definidos e 

externos imprecisos, centro hipocrômico e 

anestesia local (figura 4). Quando se aproxima ao 

pólo tuberculoide observam-se lesões mais 

delimitadas, anestésicas e de superfície seca, cuja 

pesquisa de bacilos mostra raridade ou ausência 

de bacilos. Por outro lado, à proximidade do pólo 

virchowiano observa-se lesões cutâneas 

numerosas, brilhantes, com menor delimitação, 
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com menor comprometimento da sensibilidade e 

cuja pesquisa mostra maior presença de bacilos. 

Podemos observar desde reação intradérmica de 

Mitsuda positiva, com bacilos raros ou ausentes, 

na forma BT, até ausência de resposta à reação de 

Mitsuda, com presença de numerosos bacilos, na 

pesquisa usual de esfregaço de linfa e cortes 

histológicos de tecido na forma BV (FOSS, 1999).  

 

 
Figura 4: Nas formas - Borderline Tuberculoide, 

Borderline Borderline e Borderline Virchowiana, 

lesões papulosas, eritematosas, edematosas de limites 

internos bem definidos e externos imprecisos, centro 

hipocrômico e anestesia local, pouco delimitadas 

Fonte: FUAM (Fundação Alfredo da Matta). 

 

3.3 Estados Reacionais da Hanseníase 

  O curso crônico da hanseníase pode ser 

afetado em qualquer momento da infecção, seja 

antes, durante ou após tratamento adequado da 

doença, por episódios agudos de inflamação, 

denominados estados reacionais ou reações 

hansênicas, localizados ou sistêmicos, que afetam 

pele e nervos. As reações hansênicas são 

complicações frequentes, imunomediadas, que 

ocorrem em 30 a 50% dos pacientes com 

hanseníase (SAMPAIO; SARNO, 1998; 

BRITTON; LOCKWOOD, 2004). A morbidade 

dos estados reacionais é consequência, 

principalmente, do comprometimento agudo e 

agressivo dos nervos periféricos. A reação 

inflamatória neurológicas pode desencadear 

alterações permanentes das funções, dos nervos 

acometidos, denominada sequela neurológica da 

hanseníase. Clinicamente as sequelas se 

apresentam de formas variadas, com dor 

neuropática crônica, paresias ou deformidades 

físicas incapacitantes. No entanto, os fatores 

precipitantes e mecanismos fisiopatológicos 

envolvidos no desencadeamento de ambos os 

tipos de reação permanecem ainda mal definidos 

(LOCKWOOD, 1996; SAMPAIO et al., 2000; 

SCOLLARD et al., 2006). Contudo, uma série de 

variáveis clínicas foi associada, em maior ou 

menor grau, com a ocorrência, persistindo 

algumas controvérsias. Fatores como infecções 

intercorrentes, vacinação, gravidez, puerpério, 

medicamentos iodados e/ou estresse físico e 

emocional (RIDLEY e JOPLING, 1966; 

WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

Esses quadros reacionais são classificados 

em: reação tipo 1 e reação tipo 2, cada um 

apresentando particularidades inerentes à 

fisiopatologia, ao quadro clínico e à terapêutica 

(RIDLEY e JOPLING, 1966). A reação do tipo 1 

ou a reação reversa (RR) ocorre frequentemente 

na forma borderline e está associada ao aumento 

da resposta imune mediada por células contra os 

antígenos do Mycobacterium leprae 

(YAMAMURA et al., 1992). Os episódios 

recorrentes de inflamação aguda nas lesões de 

pele e nervos infectados pelos bacilos são 

considerados uma reação de hipersensibilidade do 

tipo tardio aos antígenos bacilares. Essas reações 

resultam na eliminação de bacilos e representam 

um avanço em direção ao pólo tuberculoide. 

Embora a eliminação de bacilos seja desejável, a 

neurite resultante do processo inflamatório é 

frequentemente rápida e grave, podendo levar à 

incapacidade física por dano permanente do nervo 

(LIENHARDT e FINE, 1994). 

A reação do tipo 2, ou eritema nodoso 

hansênico (ENH), ocorre predominante em 

pacientes da forma clínica VV, e algumas vezes 

em pacientes da forma BV. Caracteriza-se por 

uma reação inflamatória sistêmica em resposta à 

deposição extravascular de imunocomplexos com 

infiltração de neutrófilos e ativação do Sistema 

Complemento, classificada como reação tipo  

de Coombs-Gell ou Hipersensibilidade do tipo III 

(RIDLEY e RIDLEY, 1983; JOPLING e 

MACDOUGALL, 1991; NAAFS, 1994; 

BRITTON e LOCKWOOD, 2004). A 

participação de imunocomplexos é evidenciada 

pela presença simultânea de fragmentos 

antigênicos do bacilo, imunoglobulinas dos 

isotipos G ou M, e componentes do Complemento 

no espaço extravascular, na vizinhança de 

macrófagos e mesmo dentro de 

polimorfonucleares (neutrófilos) que são 

característicos do estágio agudo da reação tipo 

ENH (RIDLEY e RIDLEY, 1983). 

Na pele, o eritema nodoso se caracteriza 

por lesões eritematosas, dolorosas, de tamanho 

variado incluindo pápulas e nódulos localizados 

em qualquer região do corpo. Os episódios de 
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ENH são frequentemente acompanhados por febre 

e comprometimento do estado geral. Em alguns 

casos, ocorrem neurite, orquite, epididimite, irite, 

iridociclite, artrite, mãos e pés reacionais, 

linfadenite e dano hepático (TALHARI et al., 

2006; WALKER e LOCKWOOD, 2007). Pode 

surgir, ainda, episódio reacional com dor 

espontânea ou por compressão de tronco nervoso 

acompanhado ou não de espessamento, sem 

associação ao quadro cutâneo da reação tipo 1 ou 

tipo 2, sendo considerado um terceiro tipo de 

reação, denominada neurite isolada 

(LIENHARDT e FINE,1994). 

 

3.4. Resposta imune específica ao 

Mycobacterium leprae 

O desenvolvimento de resposta antígeno-

especifica das células T frente a antígenos 

bacterianos depende de fatores relacionados ao 

parasita e ao hospedeiro que determinam a 

progressão da doença e o prognóstico clínico. 

O bacilo Mycobacterium leprae quando 

fagocitado pelo macrófago pode ou não ser 

processado, resultando em sua destruição, forma 

TT, ou em sua multiplicação, como ocorre na 

forma VV (OTTENHOFF, 1994). Além dos 

macrófagos, as células dendríticas (DC), que são 

células apresentadoras de antígenos (APC) para 

linfócitos T virgens, desempenham um papel 

fundamental na modulação da resposta imune 

inicial no local da invasão pelo Mycobacterium 

leprae (De SOUZA et al., 2011). As DC são 

provavelmente as primeiras células do sistema 

imune a entrar em contato com M. leprae 

(MODLIN et al., 1984) e podem apresentar 

antígenos proteicos via MHC de classe I e II ou 

antígenos lipídicos ou glicolipídicos, via CD1, 

para linfócitos T γ:δ (SIELING et al., 1999). 

A captura dos bacilos, o processamento 

deste antígeno que serão apresentados aos 

linfócitos TCD4+ virgens e a produção 

subsequente de citocinas pelas células dendríticas 

induzem a polarização da resposta imune para TH1 

ou TH2 (De SOUZA et al., 2011) ou outra 

linhagem de linfócitos TH ainda não definida. As 

DC de pacientes com hanseníase da forma TT, 

assim como seus macrófagos ativados, podem 

produzir citocinas pró-inflamatórias, como a IL-

12, que induzirão uma resposta imune do tipo 

TH1. Já, as DC de pacientes infectados com 

Mycobacterium leprae na forma VV, na presença 

de IL-4, polarizam a resposta para a linhagem TH2 

(MAEDA et al., 2003). Na forma VV, a produção 

dos antígenos glicolipídeo fenólico-1 (PGL-1) e 

lipoarabinomanana (LAM) pelo bacilo, no interior 

do macrófago, favorecem o seu escape à oxidação 

intramacrofágica. Esses antígenos têm capacidade 

de inibir a atividade do macrófago ajudando a 

disseminação do bacilo. Foss, em 1999, atribuía a 

alta carga bacilar, na forma VV, o papel na 

indução in vivo da tolerância imunológica. Porém, 

Santos et al., 2001, demonstrou que a expressão 

de proteínas coestimuladoras como a B7.1, nas 

DC, está diminuída em pacientes na forma VV, o 

que pode explicar a tolerância imune ao 

Mycobacterium leprae.  

De Souza e colaboradores (2011) 

observaram grande expressão da enzima 

indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), a qual 

suprime a apresentação de antígenos do 

Mycobacterium leprae para células T, em 

pacientes com a hanseníase na forma BB. 
Algumas linhagens de DC diferenciam-se a partir 

de precursores mieloides, um processo que pode 

ser interrompido por receptores inibitórios que 

detectam fosfolipídios oxidados, em excesso, e 

esses receptores são encontrados nas lesões de 

pacientes na forma VV (LEE et al., 2007). Por 

isso, monócitos periféricos de pacientes VV não 

se diferenciam em DC CD1+ (KRUTZIK et al., 

2005). As lesões de pacientes na forma VV/BV 

apresentam um déficit acentuado de células 

dendríticas tanto na derme quanto na epiderme 

(SIELING et al., 1999; MODLIN, 2010).  

A participação de células dendríticas 

plamocitoides (DCp) na hanseníase, pela detecção 

de CD123, foi investigada em biopsia de pele em 

todas as formas da doença, porém só foram 

observadas em dois pacientes que apresentavam 

episódios reacionais tipo ENH. No entanto, o anti-

CD123 também pode se ligar ao receptor IL-3α, 

que é expresso em basófilos, mastócitos e 

macrófagos dificultando a identificação 

conclusiva de células dendríticas plasmocitoides, 

pois essas outras linhagens celulares podem 

também estar presentes no infiltrado que 

caracteriza o ENH (MASSONI et al., 2010). 

A origem da deficiência da resposta 

imune não está totalmente esclarecida, porém a 

ocorrência de agregação familiar e a alta 

concordância em gêmeos monozigóticos sugerem 

participação genética. Os genes não determinam a 

susceptibilidade à hanseníase, per se, mas, 

influenciam a forma clínica que os indivíduos irão 

desenvolver após a exposição ao bacilo. Os 

indivíduos com HLA-DR2 e HLA-DR3 
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desenvolvem mais frequentemente a forma TT, 

enquanto os com HLA-DQ1, a forma virchowiana 

(DE VRIES; 1991). Estudos imuno-histoquímicos 

têm confirmado a predominância de células CD4+ 

sobre CD8+ nas lesões tuberculoides, enquanto 

nas lesões VV há reduzido número de linfócitos, 

com proporções semelhantes de células T CD4+ e 

CD8+ (MODLIN et al., 1988; BRITTON, 1993). 

 

3.5. Padrão TH1-TH2 e Treg na Hanseníase 

Tem sido proposto que as duas formas 

polares estáveis da hanseníase representem a 

dominância de uma das duas subpopulações de 

células T auxiliar, TH1 ou TH2. O espectro da 

hanseníase refletiria o balanço entre as linhagens 

de linfócitos TH1 ou TH2 ativados pela 

micobactéria, definindo o padrão de citocinas 

produzido por cada uma dessas populações de 

células. 

Os pacientes com hanseníase apresentam 

diversas formas clínicas que estão diretamente 

associadas com a resposta imune desenvolvida, 

por exemplo, indivíduos na forma TT apresentam 

resposta imune celular eficiente, do tipo 

hipersensibilidade tardia frente aos antígenos 

bacterianos, com perfil predominante de citocinas 

séricas de TH1(INF-γ, TNF-α e IL-2), resultando 

na contenção bacilar. Em contraste, na doença 

disseminada VV, as citocinas detectadas nos 

pacientes são as do padrão TH2 (IL-4 e IL-5) e, 

embora contribuam para o aumento da produção 

de anticorpos, resultam em uma ineficiente 

resposta imune celular, com falha da ativação de 

macrófagos e, consequente, falha na eliminação 

do bacilo (YAMAMURA et al., 1991).  

Essa diferença entre subtipos de linfócitos 

T é direcionada pelas citocinas produzidas no 

local da lesão. Estudos que avaliaram a expressão 

local de citocinas na forma TT mostraram a 

predominância das citocinas IL-2, IL-12, IL-18, 

TNF-α e IFN-γ, caracterizando esse pólo com 

resposta celular do tipo TH1. Na forma VV 

observou-se a presença de resposta humoral, com 

produção de citocinas do padrão TH2, tais como, 

IL-4 e IL-5 (MOUBASHER et al., 1998).  

Apesar de descritas as respostas TH1 e 

TH2 para as formas TT e VV da hanseníase, vários 

aspectos imunes desta doença precisam ainda ser 

elucidados, por exemplo, o envolvimento de 

outras linhagens de linfócitos TH. 

Estudos anteriores atribuíam a liberação 

de IL-10 aos linfócitos da linhagem TH2 

(YAMAMURA et al., 1991; MOUBASHER et 

al.,1998) porém, hoje, sabe-se que esta citocina 

anti-inflamatória e sintetizada pelos linfócitos T 

reguladores ou Treg (CD4+CD25+ FOXP3), os 

quais também produzem outras citocinas anti-

inflamatórias como a TGF-β e a IL-35 (VIGNALI 

et al., 2008). Os linfócitos Treg participam na 

regulação da resposta inflamatória induzida pelos 

linfócitos TH1. Por isso, no sangue periférico as 

células Treg encontram-se elevadas em pacientes 

TT, nos quais há predomínio da resposta TH1, e 

diminuídas em pacientes VV e em estado 

reacional ENH (ATTIA et al., 2010). No tecido, a 

Imunohistoquímica revelou a presença de FoxP3 

positivo em 95% dos casos de hanseníase 

estudados, sendo a sua distribuição não 

relacionada à área granulomatosa. Entre as formas 

clínicas da doença, não houve diferença estatística 

da presença de FoxP3, mas esta linhagem celular 

encontrava-se novamente diminuída em pacientes 

em estado reacional ENL (MASSONE et al., 

2010). 

Estudos de Da Motta-Passos e 

colaboradores (2012) verificaram a participação 

de linfócitos TH17 detectando os níveis séricos e 

em biópsia da lesão das citocinas IL-6, IL-17 e IL-

23, em pacientes portadores de hanseníase com 

diferentes formas clínicas e em indivíduos sem 

hanseníase, os controles. Os autores não 

detectaram as citocinas IL-17 e IL-23 no sangue 

periférico tanto nos pacientes quanto nos 

controles, porém a IL-6 estava aumentada nos 

pacientes VV. Quando avaliados a expressão 

dessas citocinas na biópsia da lesão dos pacientes 

de hanseníase, todas as formas clínicas 

apresentaram baixa expressão de IL-17, IL-23 e 

IL-6 em comparação aos controles, demonstrando 

que os linfócitos TH17 não participam da resposta 

imune de indivíduos com hanseníase crônica.  

 

3.6 Manifestações Articulares 

As diversas queixas clínicas relacionadas 

à hanseníase, muitas vezes se assemelham a outras 

enfermidades de evolução clínica insidiosa, 

tornando um desafio o diagnóstico nos primeiros 

meses e anos, da hanseníase. 

O comprometimento osteoarticular na 

hanseníase foi descrito pelos chineses desde 600 

a.C.. No curso da hanseníase, classicamente, 

foram descritos três tipos de acometimento 

osteoarticular: as artropatias neuropáticas ou de 

Charcot acometendo as extremidades; a osteíte ou 

as artrites sépticas específicas decorrentes da 

presença do bacilo intra-articular e a osteíte ou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vignali%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vignali%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566595
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artrites sépticas não específicas, secundárias à 

infecção piogênica originada nas ulcerações 

cutâneas (BONVOISIN et al., 1983). Além dos 

mecanismos acima descritos também foi relatada 

artropatia inflamatória no curso da hanseníase, 

independente da presença do agente infeccioso, 

sugerindo que a inflamação articular possa ser 

causada por outros mecanismos (MARAZZI, 

1962). 

Na hanseníase a artrite ocorre mais 

frequentemente na vigência de episódios 

reacionais, sobretudo no ENH e foram Karat e 

colaboradores (1967) os primeiros autores a 

descreverem esta associação. A artrite relacionada 

ao ENH geralmente tem início súbito, é 

predominantemente poliarticular, acometendo 

principalmente joelhos, tornozelos, punhos, 

metacarpofalangeanas (MCF) e interfalangeanas 

proximais (IFP), de forma semelhante à doença 

reumatoide de início agudo. A poliartrite é 

acompanhada por dor intensa e evolui na maioria 

das vezes sem deixar sequelas clínicas ou 

radiológicas, remitindo com a instituição da 

terapêutica antimicobacteriana ou antirreacional 

(BONVOISIN et al., 1983; CHAVEZ-LEGASPI 

et al., 1985; ATKIN et al., 1989). Casos com 

comprometimento mono ou oligoarticular também 

foram descritos, apesar de remitir com o 

tratamento do quadro reacional ou da hanseníase; 

e é frequentemente recorrente e alguns autores 

descreveram como artrite de longa duração (LELE 

et al., 1965; ALBERT et al., 1980; CHAVEZ-

LEGASPI et al., MISSI et al., 1985). 

Artropatia associada a outros estados 

reacionais, como reação reversa na forma BB e 

BT também têm sido relatadas (BONVOISIN et 

al., 1983; SALGADO, 1984; PERNAMBUCO, 

1988). 

Vários autores também descreveram 

artrite crônica em pacientes com todas as formas 

de hanseníase, sem relação com quadros 

reacionais. Muitos dos pacientes já haviam 

terminado o tratamento específico da hanseníase 

há vários anos (LELE et al., 1965; ALCOCER et 

al., 1979; ATKIN et al., 1987; COSSERMELLI et 

al., 1998). Este fato sugere que a artrite hansênica 

possa ser perpetuada mesmo após a eliminação do 

bacilo, uma vez que o Mycobacterium leprae 

íntegro, na maioria das vezes, não é encontrado na 

sinóvia. Entesites e sacroiliítes também foram 

descritas (COSSERMELLI et al., 1998). 

Recentemente um estudo avaliando a frequência 

de manifestações articulares em 1.257 pacientes 

com hanseníase, com diversas formas clínicas, 

encontrou a presença de dor articular relacionada 

à hanseníase em 79 (6,3%) pacientes, sendo 

artralgia em 24 (2,1%) e artrite em 55 (4,4%) 

(PEREIRA et al., 2009). 

O mecanismo fisiopatológico da artrite 

hansênica seria semelhante ao das artropatias 

reativas crônicas associadas a agentes infecciosos 

(ALCOCER et al., 1979; HOLLA et al., 1983; 

MISSI et al., 1985). Portanto, nestas formas, a 

injúria articular seria causada pelas reações 

imunológicas desencadeadas pelos antígenos 

micobacterianos. 

Os autores descrevem o fenômeno de 

Lucio da hanseníase na forma VV, manifestações 

isquêmicas vasculares, que essas em diversos 

casos, mesmo sem isquemia e necrose evidentes, 

evoluem em nódulos palpáveis e dolorosos, que 

na biópsia demonstram vasculite e necrose 

(ROVERANO et al., 2000). 

 

3.7 Autoanticorpos na Hanseníase 

A origem dos autoanticorpos na hanseníase 

e em outras doenças infecciosas crônicas ainda 

não é bem conhecida, podendo ser devida à 

ativação policlonal das células B por componentes 

da bactéria, presença de reação cruzada entre 

antígenos bacterianos e autoantígenos, ou, à lesão 

tecidual crônica e exposição de antígenos 

habitualmente ocultos (BONFÁ et al., 1987; 

McADAM et al., 1984; CHAVEZ-LEGASPI et 

al., 1985; MEDINA et al., 1998; MILLER et al., 

1987).  

Pacientes com hanseníase podem 

desenvolver uma variedade de autoanticorpos, 

incluindo anticorpos antinucleares (AANs), fator 

reumatoide (FR), anticorpos antipeptídeos 

citrulinados cíclicos (anti-CCP), anticorpos anti-

DNA nativo (anti-dsDNA), anticorpos 

anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), anticorpos 

aCL, anticorpos anti-β2GP, anticorpos contra 

proteínas do citoesqueleto, tireoglobulina, células 

T e antígenos testiculares (SCHOENFELD; 

ISENBERG, 1988; ATKIN et al., 1989; 

PRADHAN et al., 2004; EDINGTON et al., 2007; 

GUEDES-BARBOSA et al., 2008; RIBEIRO et 

al., 2008; RIBEIRO et al., 2011). Estes anticorpos 

são mais frequentes nos indivíduos com a forma 

VV, entretanto, na literatura, sua frequência é 

bastante variada. Na forma tuberculoide, 

paucibacilar, a resposta imune celular é eficiente e 

a presença de autoanticorpos é menos frequente 

(GARCIA-DE LA TORRE, 1993; NAAFS, 1994; 
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OTTENHOFF, 1994). A grande variabilidade da 

frequência destes autoanticorpos, encontrados na 

hanseníase, pode ser atribuída a fatores como 

etnia, forma clínica, tempo de doença, número de 

episódios reacionais, efeito da poliquimioterapia 

(PQT) e diferença nos métodos utilizados para a 

detecção dos autoanticorpos (BONFÁ et al., 1987; 

GARCIA-DE LA TORRE, 1993). 

 Na literatura há poucos estudos sobre 

prevalência avaliando diferentes autoanticorpos 

em mesmo paciente na hanseníase (GUEDES-

BARBOSA et al., 1996; PRADHAN et al., 2004; 

RIBEIRO et al., 2009).  

Além da grande variabilidade na 

positividade de diferentes autoanticorpos em 

pacientes com hanseníase referida na literatura, há 

poucos trabalhos correlacionando a presença de 

autoanticorpos em geral e manifestações 

articulares nessa doença (DHOPLE, 1972; 

ATKIN et al., 1987; SINGH et al., 1994; DACAS 

et al., 2000, RIBEIRO et al., 2009). 

 

3.8 Anticorpos Antifosfolípideos (aFL) 

 

3.8.1 Anticorpos Anticardiolipina (aCL) e Anti- 

β2 Glicoproteína  (Anti- β2GP) 
Anticorpos antifosfolípideos são 

imunoglobulinas autoreativas estreitamente 

relacionadas entre si que reagem com 

fosfolipídeos aniônicos. Esses anticorpos são 

chamados de lúpus anticoagulante (LA) quando 

prolongam o tempo de coagulação dependente de 

fosfolipídeo ou denominados anticorpos aCL 

quando reagem com o fosfolipídeo cardiolipina. 

Estes anticorpos constituem um grupo 

heterogêneo de autoanticorpos descritos em 

diversas doenças autoimunes, particularmente na 

SAF primária e no LES, estando frequentemente 

associados a fenômenos trombóticos e morbidade 

gestacional (ASHERSON e CERVERA, 2003; 

MCNEIL et al., 1991). 

A ocorrência da SAF em doenças 

autoimunes como no LES e na SAF primária, por 

exemplo, passou a ser explicada a partir da 

descrição de um cofator, o β2GP (β2glicoproteína 

I e também conhecido como apolipoproteína h). 

Estudos da década de 90, do século XX, 

sugeriram que a ligação de aFL à cardiolipina, em 

doenças autoimunes como no LES e na SAF 

primária, seria dependente desse cofator, enquanto 

aFL "não-trombogênicos" não dependeriam de 

β2GP (GALLI et al., MATSUURA et al., 

MCNEIL et al., 1990, PIERANGELI et al., 1992, 

McNALLY et al., 1995). Já os anticorpos aCL de 

doenças infecciosas, até esta época descritos, 

ligam-se à cardiolipina em fase sólida e líquida, 

na ausência de β2GP. O requerimento, ou não, de 

β2GP tem sido considerado elemento de clara 

distinção entre os dois grupos de anticorpos aFL 

(ORDI et al., 1993; FORASTIERO et al., 1996). 

Nessa época, os aFL foram divididos em 

"autoimunes", ou β2GP-dependentes, e, 

"infecciosos", ou β2GP-independentes. No 

entanto, esta distinção não tem se mostrado como 

absoluta (ROUBEY et al., 1995). A literatura é 

também controversa quanto à participação da 

β2GP, sendo sugerido que a própria β2GP 

expressaria o epítopo contra o qual o anticorpo é 

dirigido (ROUBEY, 1999). 

A β2glicoproteína I (β2GP), presente no 

plasma, apresenta massa molecular de 50 kDa e 

está em uma concentração elevada variando entre 

50 a 400 mcg/ ml. A proteína é constituída por 

326 aminoácidos organizados em cinco domínios 

repetidos, com “motif” denominado proteína de 

controle do complemento (CCP) ou superfamília 

do “domínio-Sushi” (ICHINOSE et al., 1990; 

KATO e ENJYOJI, 1991). Os domínios I- IV 

consistem cada um de 60 aminoácidos. Domínios 

III e IV são altamente glicosilados contendo, 

respectivamente, um e três locais de N-

glicosilação. O quinto domínio é diferente dos 

outros domínios, apresenta uma ponte dissulfeto 

adicional às duas pontes encontradas em cada um 

dos quatro domínios, possui 82 aminoácidos 

contendo um loop hidrofóbico o qual se insere na 

bicamada da membrana e atua estabilizando a 

ligação do β2GP à superfície dessa membrana 

(SCHWARZENBACHER et al., 1999; 

STEINKASSERER et al., 1992; BOUMA et al., 

1999). Estudos têm demonstrado que o domínio V 

é importante para a ligação de β2GP ao 

fosfolipídeo e, consequentemente, para a 

expressão da atividade do cofator (LAUER et al., 

1993; HUNT e KRILIS, 1994). A ligação de 

β2GP aos fosfolipídeos poderia gerar um 

neoepitopo entre a proteína e o fosfolipídeo, ou 

ainda epitopos crípticos na estrutura de β2GP ou 

do fosfolipídeo, aos quais os anticorpos aFL ligar-

se-iam (AMENGUAL et al., 1996). 

A β2GP é uma proteína com função 

inibidora natural da coagulação sanguínea e um 

importante cofator no teste de aCL. Embora 

anticorpos aCL sejam considerados marcadores da 

SAF, em alguns estudos, anticorpos anti-β2GP 
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mostraram maior especificidade diagnóstica 

(DETKOVA, et al., 1999; OBERMOSER et al., 

2004) e, em 3 a 10% de pacientes com SAF, anti-

β2GP pode ser o único teste positivo (EBELING 

et al., LEE et al., 2003; NASH et al., 2004). De 

acordo com essas observações, a presença de 

anticorpos anti-β2GP, independentemente do 

isotipo (IgG ou IgM), foi incluída nos critérios 

laboratoriais para a classificação da síndrome 

antifosfolípideos (MIYAKIS et al., 2006). 

Sendo que a maioria dos estudos SAF 

revelou uma relação entre os isotipos de IgG para 

anticorpos anti-β2GP e trombose venosa e à falta 

de associação com isotipo IgM (McNALLY et al., 

1995, CABIEDES et al., 1995, SANMARCO et 

al., 1997; DETKOVA et al., 1999; VOSS et al., 

2001). No entanto, a associação entre os isotipo 

IgM para anticorpos anti-β2GP e trombose 

arterial, perda fetal e trombocitopenia também 

têm sido relatadas na SAF (TEIXÍDO et al., 1997; 

VOSS et al., 2001). 

Na SAF, eventos trombóticos são 

normalmente associados com o isotipo IgG de 

anticorpos aCL e anti-β2GP (MOLINA et al., 

1997). Os anticorpos anti-β2GP da classe G 

desempenham importante papel, pois são 

especificamente dirigidos contra um epítopo de 

carga positiva, presente no primeiro domínio de 

β2GP, e correlacionados com trombose, enquanto 

os anti-β2GP direcionados para outros domínios 

da molécula não parecem ser patogênicos (de 

LAAT et al., 2005). 

ARVIEUX e colaboradores (2002) 

mostraram que anticorpos anti-β2GP de pacientes 

com hanseníase são dirigidos contra domínio V de 

β2GPI, enquanto os de pacientes com SAF são 

dirigidos contra domínio I. 

 

3.8.2 Anticorpos Antifosfolípideos em Doenças 

Infecciosas. 

As doenças infecciosas com frequência 

causam dor, impotência funcional de membros, 

artrite, entesite, lombalgia, lesões de pele e 

fenômenos trombóticos que se assemelham ao 

observado em outras enfermidades 

reumatológicas, inclusive na SAF.  

Diversos estudos em doenças infecciosas 

evidenciam positividade para anticorpos aFL, 

como sífilis, malária, tuberculose, hanseníase, em 

algumas infecções virais como retroviroses, 

hepatites, parvovirose B19 e mononucleose 

(SANTIAGO et al., 1989; LOIZOU et al.,1997 ; 

LEROY et al.,1998; De LARRAÑAGA et 

al.,1999; De LARRAÑAGA et al., 2000; 

LOIZOU et al., 1997;VON LANDENBERG et 

al., 2003 ; HUH et al., 2011; RIBEIRO et al., 

2011; BEN-CHETRIT et al., 2013) e, também, 

após exposição a algumas drogas (CERVERA e 

ASHERSON, 2003). Nestas condições, 

usualmente, anticorpos aFL não estão associados 

às complicações clínicas atribuídas à SAF( 

ROUBEY, 1996), sendo frequentemente 

transitórios e podendo desaparecer com o 

tratamento da infecção (DE LARRAÑAGA et al., 

1999; CARRERAS et al., 2000). 

Vários estudos sugerem que anticorpos 

anti-β2GP seriam marcadores mais específicos de 

SAF, apresentando maior associação com as 

complicações típicas da SAF e menor frequência 

em doenças infecciosas (CABIEDES et al., 

CABRAL et al.; MARTINUZZO et al., 

McNALLY et al., 1995; FORASTEIRO et 

al.,1997; GUERIN et al., 1999). 

 

3.8.3 Anticorpos Antifosfolípideos em 

Hanseníase 

Os estudos com paciente portadores de 

hanseníase de anticorpos aFL não mostraram 

associação entre presença deste anticorpos e 

manifestações trombóticas (DE LARRAÑAGA et 

al., 2000; ARVIEUX et al., 2002; LOIZOU et al., 

2003; FORASTIERO et al., 2005., RIBEIRO et 

al., 2011). 

 

3.8.3.1 Anticorpos Anticardiolipina 

Anticorpos aCL em pacientes com 

hanseníase são relatadas em diversos estudos, em 

frequência variando de 20 a 98% utilizando a 

técnica de ELISA, principalmente nas formas 

multibacilares (FURUKAWA et al., 1986; 

SANTIAGO et al., 1989; HOJNIK et al., 

THAWANI et al., 1994; FIALLO et al., 1998a, 

1998b; De LARRAÑAGA et al., ELBEIALY et 

al., 2000; REPKA et al., 2001, ARVIEUX et al., 

2002; LOIZOU et al., 2003; FORASTIERO et al., 

2005, RIBEIRO et al., 2011). Nas formas 

paucibacilares a positividade relatada foi menor, 

variando de 7% a 39,5% (THAWANI et al., 1994; 

REPKA et al., 2001). 

Com relação ao isotipo de anticorpos aCL, 

ocorre predomínio de IgM (SANTIAGO et al., 

1989; DE LARRAÑAGA et al., 2000., RIBEIRO 

et al., 2011). Entretanto, há estudos com maior 

prevalência da classe G, que foram descritos pelos 

autores, Thawani et al. (1994); Hojnik et al. 

(1994); Fiallo et al. (1998b) e, em um único 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben-Chetrit%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23290387
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trabalho, com pacientes negros da África do Sul, 

foi encontrada maior prevalência de IgA 

(LOIZOU et al., 2003). 

Na literatura há dois estudos que avaliaram 

estados reacionais e títulos de aCL. Um com 

poucos pacientes, todos apresentavam a forma 

clínica borderline, nos quais a presença de altos 

títulos de aCL estava associada com risco 

aumentado de surtos reacionais (FIALLO et al. 

1998a). No outro estudo foram avaliados um 

grande número de pacientes pareados de acordo 

com a forma clinica (TT, BT, BB, BV e VV) e o 

tipo de reação (neurite isolada, RR e ENH) e não 

foram encontradas associações com altos títulos 

de aCL e episódios reacionais (RIBEIRO et al., 

2011). 

Há alguns relatos de casos associando aCL 

do isotipo IgM a fenômenos trombóticos em 

pacientes com hanseníase (BAKOS et al., 1996; 

AKERKAR e BICHILE, 2005; AZULAY-

ABULAFIA et al., 2006; WALLIN et al., 2009). 

 

3.8.3.2 Anti-β2 glicoproteína  (anti-β2GP) 
A literatura mostra estudos discordantes 

com relação a anticorpos anti-β2GP em pacientes 

com hanseníase. Alguns estudos referem 

positividade baixa, como: 18% por Hojnik et al. 

(1994) e 2,9 % por Elbeialy et al. (2000), 

enquanto outros vão de 39 até 89% (DE 

LARRAÑAGA et al., 2000; ARVIEUX et al., 

2002; LOIZOU et al., 2003; FORASTIERO et al., 

2005; RIBEIRO et al., 2011). 

O isotipo IgM foi o mais frequentemente 

encontrado por vários autores (DE 

LARRAÑAGA et al., 2000; LOIZOU et al., 2003; 

RIBEIRO et al., 2011). Entretanto, Arvieux et al. 

(2002), estudando pacientes multibacilares da 

forma VV, não encontraram predomínio de um 

dado isotipo. 

 

3.8.4 Persistência de Anticorpos 

Antifosfolípideos 

 

Em doenças infecciosas a positividade de 

curta duração do anticorpo aFL tem sido 

demonstrado, tais como mononucleose infecciosa 

aguda (BEN-CHETRIT et al., 2013) e da infecção 

da hepatite B (HUH et al., 2011). 

Na hanseníase há um trabalho relatando a 

persistência de anticorpos anti-β2GP em cinco de 

seis pacientes com hanseníase, por dois anos, após 

a avaliação inicial (ARVIEUX et al., 2002). 

Recentemente em nosso estudo avaliamos a 

persistência de anticorpos aFL em 38 pacientes 

com hanseníase tratados, em um intervalo de 

tempo entre a primeira e a segunda coleta da 

amostra foi de 5 anos e 6 meses. Desses pacientes, 

7/37 (18.9%) continuavam positivos para aCL e 

31/37 (83.7%) para anti-β2GPI, sendo que todos 

apresentavam altos títulos de IgM, porém sem 

eventos trombóticos (RIBEIRO et al., 2014).  

 

3. Conclusão 

Nesta revisão foram abordados os aspectos 

clínicos e da resposta imune induzida pelo 

Mycobacterium leprae, sendo o enfoque principal 

os anticorpos naturais e autoanticorpos 

circulantes, encontrados em pacientes infectados 

por esse bacilo. Em nossa revisão bibliográfica 

foram encontrados poucos artigos que mostram a 

origem (linfócitos B1 ou B2 ou da zona marginal 

do baço), persistência e significado clínico desses 

anticorpos na hanseníase, demonstrando a 

necessidade de mais estudos para melhor 

entendimento dessa doença. 
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