
OBJETIVOS 

Este estudo como objetivo avaliar, por meio de estudo caso-

controle, se marcadores no gene CCL2 estão associados ao 

desenvolvimento de reações hansênicas em uma população 

afetada do estado da Bahia.  

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo 

Mycobacterium leprae. Os bacilos invadem células de Schwann 

e macrófagos da pele, levando à lesão tecidual, que é a principal 

razão para sua patogênese [1-3]. A hanseníase apresenta uma 

grande variedade de apresentações clínicas, incluindo as formas 

indeterminada (I), tuberculóide (TT), Borderline (BT, BB, BL) e 

lepromatosa (LL). Além disso, cerca de 20-50% dos pacientes 

com hanseníase, dependendo da população estudada, podem 

ser afetados por episódios inflamatórios agudos conhecidos 

como reações de hanseníase, chamados de Reação tipo 1 

(Reação Reversa) ou tipo 2 (Eritema Nodoso Leproso - ENL) [4, 

5]. RR ou ENL são observados nas formas Borderlines antes, 

durante ou após a conclusão da Poliquimioterapia. A RR envolve 

a participação ativa de linfócitos T e episódios abruptos de 

hipersensibilidade tardia local intensa ao M. leprae na pele e / ou 

nervos. Por outro lado, o ENL é típico das formas BL e LL e está 

correlacionado a uma reação sistêmica envolvendo ativação de 

citocinas e também a deposição de imunocomplexos na pele e 

órgãos [6,7]. Independentemente do seu tipo, as reações 

hansênicas são importantes fatores que contribuem para o dano 

neural em pacientes com hanseníase. Ao longo das últimas 

décadas, diversos estudos apoiaram fortemente a importante 

influência de fatores genéticos do hospedeiro na patogênese da 

hanseníase. O CCL2 está entre as principais moléculas de 

sinalização da imunidade inata e dados anteriores indicam que 

polimorfismos neste gene, assim como sua produção no soro 

estão associados a doenças inflamatórias, incluindo a 

hanseníase [8,9]. A identificação de biomarcadores derivados do 

hospedeiro, correlacionados às reações hansênicas, pode 

apontar novos testes para predizer o aumento do risco de 

desenvolver a ocorrência de episódios reacionais, ajudando, 

assim, a prevenir suas sequelas irreversíveis.  
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ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMOS NO GENE CCL2 E A REAÇÃO HANSÊNICA DO TIPO I OU REAÇÃO REVERSA (RR). 

MÉTODOS 
Para a genotipagem, em um estudo do tipo caso-controle 

aninhado a uma coorte proveniente da cidade de Salvador-

Bahia, selecionamos 432 indivíduos com hanseníase, onde 

foram definidos como casos todos os pacientes com 

hanseníase e que, em algum momento do curso da doença, 

desenvolveram algum tipo de episódio reacional (RR ou ENL), 

sendo estes um total de 269 (134 indivíduos com RR e 127 

com ENL, além de 8 com as duas formas RR e ENL); e como 

controles, todos os pacientes com hanseníase, mas sem 

evidência de episódio reacional atual ou pregressa, num total 

de 163 indivíduos. Utilizando a estratégia de gene candidato A 

genotipagem de polimorfismos do gene CCL2 (rs2857656 e 

rs1024611), foi realizada por PCR em Tempo Real, utilizando o 

termociclador ViiA™ 7 (Thermo Fisher Scientific, USA) e 

ensaios TaqMan® SNP genotyping assays pré-padronizados e 

validados seguindo as instruções do fabricante. As amostras 

foram posteriormente analisadas no Software Viia 7 (versão 1.1 

Thermo Fisher Scientific, USA) o qual forneceu os relatórios 

com os resultados dos genótipos. 
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FONTES DE FINANCIAMENTO 

Neste estudo, dois SNPs analisados no gene CCL2 (Tab.1) apresentaram associação 

estatisticamente significante com a hanseníase. Os alelos C e G dos SNPs rs2857656 (-

362G/C) e rs1024611 (-2578 A/G), respectivamente, sendo mais frequentes em indivíduos 

controles (sem reação) quando comparados com indivíduos com reação hansênica do tipo 1 

(RR), na nossa população (OR=0,49, IC 95= 0,30-0,81, p=0,005) e (OR=0,60, IC 95= 0,37-

0,95, p=0,03), conforme Tab.2.  

Além disso, foi realizada uma análise haplotípica para os dois SNPs do gene CCL2 que foram 

associados com RR. Esta análise confirmou a associação protetora para RR em indivíduos 

que possuem estes dois polimorfismos, conforme Tab.3.  

Nossos resultados mostraram associações entre os marcadores genéticos do gene CCL2 

(rs2857656 e rs1024611) quando comparados grupos RR versus SR (p<0,05). 

Especificamente, o alelo C no marcador rs2857656 (OR=0,49, IC 95= 0,30-0,81, p=0,005) e 

o alelo G (OR=0,60, IC 95= 0,37-0,95, p=0,03) no marcador rs1024611 mostraram uma 

associação protetora significante com RR. Um estudo mostrou uma região gênica no 

cromossomo 17q11-q21, local deste marcador, que controla a susceptibilidade à tuberculose e 

hanseníase em brasileiros [8]. Estudos genéticos contribuem para o entendimento da 

susceptibilidade e patogênese das doenças, identifica vias pelas quais esses marcadores 

agem em diferentes populações, podendo trazer impacto no desenvolvimento de novos 

candidatos a vacinas ou novos alvos terapêuticos. 

* O estudo genético com polimorfismos no gene CCL2, embasado pelo estudo de expressão 

gênica, evidencia um papel deste gene no desenvolvimento de RR. 

* Carreadores do alelo C para o SNP rs2857656 e os carreadores do alelo G para o SNP 

rs1024611 estão associados à proteção ao desenvolvimento de RR.  

* A combinação haplotípica C/G referente à combinação dos SNPs rs2857656/ rs1024611 de 

CCL2 mostrou-se associada à proteção ao desenvolvimento de RR. 

CONCLUSÕES 
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