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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente a pele e o 

sistema nervoso periférico, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Estudos têm 
demonstrado a participação de diversas subpopulações na resposta imune contra o bacilo, 
tais como Th1, Th2, Th17 e T regulatórias (Tregs), porém, estudos adicionais ainda são 
necessários para esclarecer a imunopatogênese envolvida na doença. Neste contexto, estudo 
prévio do grupo de pesquisa, utilizando camundongos nocautes para o receptor de 
quimiocina CCR4 (CCR4KO, o recrutamento das células Tregs está prejudicada), 
previamente inoculados com M. leprae, demonstrou diminuição significativa na 
multiplicação bacilar no coxim plantar quando comparado aos camundongos selvagens 
(WT). Diante deste resultado e com o intuito de esclarecer os mecanismos envolvidos na 
inibição da multiplicação bacilar, este estudo teve como objetivo avaliar a expressão das 
citocinas TGF-beta e IL-10 (marcadores funcionais de células Tregs) nos coxins plantares e 
linfonodos drenantes dos camundongos CCR4KO e WT previamente inoculados com M. 
leprae. Os resultados obtidos demonstraram que a expressão de IL-10 e TGF-beta foi 
significativamente maior nos coxins plantares do grupo WT quando comparado ao 
CCR4KO. Por outro lado, não houve diferença significativa entre os grupos quando as 
amostras analisadas foram os linfonodos. Estes resultados confirmam que na ausência das 
células T regulatórias houve diminuição da expressão das citocinas TGF-beta e IL-10 no 
sítio da infecção.  
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