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“O importante não é o que fizeram do homem,  

mas o que ele fez do que fizeram dele” 
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RESUMO 

 

A leishmaniose é endêmica em 88 países e estima-se em 12 milhões o número 
de indivíduos infectados, com 2 milhões de novos casos a cada ano. Cerca de 
397 milhões de indivíduos estão em risco de adquirir a doença. Por outro lado, a 
pandemia do HIV está expandido nas áreas rurais dos países tropicais e 
contribui para o aumento no número de indivíduos com imunossupressão. Diante 
desta condição, é provável que ocorra um aumento no número de casos da co-
infecção HIV / Leishmania. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de citocinas 
do tipo Th1 e Th2 nos pacientes co-infectados HIV / LC. Para a dosagem das 
citocinas, CMSP foram cultivadas na presença das proteínas viral p24 do HIV ou 
SLA. O nível de citocinas foi determinado no sistema Luminex® 200 com o 
software BioRad®. A produção de IL-2 foi significativamente menor em pacientes 
co-infectados HIV / LC; mediana 0,7 (0,0 – 41,5 pg/mL) comparada à produção 
dessa citocina nos pacientes com LC; mediana 39,7 (8,4 – 414,0 pg/mL) (p = 
0,009); o nível de IFN-γ foi significativamente menor nos pacientes co-infectados 
HIV / LC; mediana 35,4 (0,0 – 990,9 pg/mL) que nos pacientes com LC; mediana 
1269,0 (46,2 – 32744,0 pg/mL) (p = 0,003). Por outro lado, a produção de TNF-α 
foi semelhante nos dois grupos estudados, co-infectado HIV / LC; mediana 350,0 
(0,0 – 2252,0 pg/mL); LC mediana 169,1 (40,0 – 3219,0 pg/mL) (p = 0,17). Em 
relação ao IL-4 nos pacientes co-infectados HIV / LC; mediana 0,7 (0,0 – 1,4 
pg/mL) foi significativamente inferior quando comparado ao nível dessas 
citocinas em pacientes LC; mediana 2,6 (0,0 – 8,3 pg/mL) (p = 0,03). A produção 
de IL-13 apresentou-se diminuída no grupo de pacientes co-infectados HIV / LC; 
mediana 2,3 (0,0 – 5,4 pg/mL) quando comparada à do grupo com LC; mediana 
105,6 (2,2 – 1199,0) (p = 0,01). A citocina moduladora IL-10 apresentou-se 
semelhante em ambos os grupos de pacientes co-infectados HIV / LC; mediana 
88,0 (0,0 – 1237,0 pg/mL) e de pacientes com LC; mediana 171,0 (68,4 – 398,8) 
(p = 0,2). A literatura tem demonstrado que a patogênese da LC é decorrente da 
forte resposta do tipo Th1.  Neste trabalho, contudo, observou-se  que os 
pacientes  co-infectados HIV / LC apresentavam diminuição da resposta do tipo 
Th1 (IL-2 e IFN-γ) e o nível do TNF-α permaneceu elevado. Estes resultados 
sugerem que o TNF-α tem um papel importante no desenvolvimento da 
leishmaniose atípica  nos indivíduos co-infectados HIV / LC. 
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ABSTRACT 

 

Leishmaniosis is endemic in 88 countries and 12 million is the number of 
estimated individuals infected by it, and 2 million new cases a year. Around 397 
millions are at risk of acquiring the disease. On the other hand, the HIV 
pandemic is expanding to rural areas in tropical countries and contributes to the 
increase of the number of immunosuppressant individuals. Face to this 
condition, it is expected an increase in the number of cases for the HIV co-
infection/Leishmania. The purpose of this study was to evaluate the profile of 
cytokines type Th1 and Th2 in HIV-LC co-infected patients. The doses of 
cytokines came from CMSP cultivation in presence of the viral proteins p24 in 
HIV or SLA. The cytokine level was determined by Luminex® 200 system and 
BioRad® software. The production of IL-2 was significantly less important in 
HIV/LC co-infected patients; average 0,7 (0,0 – 41,5 pg/mL) compared to the 
production of this cytokine in LC patients; average 39,7 (8,4 – 414,0 pg/mL) (p = 
0,009); the level of IFN-γ was significantly less important in HIV/LC co-infected 
patients; average 35,4 (0,0 – 990,9 pg/mL) than in LC patients; average 1269,0 
(46,2 – 32744,0 pg/mL) (p = 0,003). On the other hand, the production of  TNF-
α was similar in both studied groups, HIV/LC co-infected; average  350,0 (0,0 – 
2252,0 pg/mL); LC average 169,1 (40,0 – 3219,0 pg/mL) (p = 0,17). As for the 
IL-4 in HIV/LC co-infected patients: average 0,7 (0,0 – 1,4 pg/mL) was 
significantly inferior when compared to the level of these cytokines in LC 
patients; average 2,6 (0,0 – 8,3 pg/mL) (p = 0,03). The production of IL-13 
presented decrease in the group of HIV/LC co-infected patients; average 2,3 
(0,0 – 5,4 pg/mL) when compared to LC group; average 105,6 (2,2 – 1199,0) (p 
= 0,01). Modulating cytokine IL-10 presented as similar in both groups of 
HIV/LC co-infected patients; average mediana 88,0 (0,0 – 1237,0 pg/mL) and 
LC patients; average mediana 171,0 (68,4 – 398,8) (p = 0,2). The literature has 
demonstrated that LC pathogenesis originates from the strong response of Th1 
type. Observation in this work, however, show that HIV/LC co-infected patients 
presented decrease in response type Th1 (IL-2 e IFN-γ) and the level of TNF-α 
remains high. These results suggest that TNF-α performs an important role in 
the development of atypical leishmaniosis in the HIV/LC co-infected individuals. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA 
 

As leishmanioses representam um importante problema de saúde pública, 

não somente no Brasil, como em grande parte dos continentes americano, 

asiático, europeu e africano. Devido à sua importância, estão entre as doenças 

prioritárias no programa de controle de doenças da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (COSTA, 2005). Estima-se que 12 milhões de indivíduos estejam 

infectados pela Leishmania e 2 milhões de novos casos ocorrem a cada ano, em 

todo o mundo (WHO, 2000). A literatura descreve duas formas clínicas da 

doença: leishmaniose cutânea (LC) que apresenta aspecto desfiguranate e 

estigmatizante e leishmaniose visceral (LV) ou calazar que é fatal se não tratada. 

Cerca de 90% dos casos de leishmaniose visceral (LV) ocorrem em Bangladesth, 

Índia, Nepal, Sudão e Brasil. Em relação à leishmaniose tegumentar (LT), 90% 

dos casos são encontrados no Afeganistão, Argélia, Iran, Peru, Arábia Saudita e 

Brasil (WHO, 2000). No Brasil, a LT peri-urbana encontra-se em expansão 

geográfica. O maior número de casos detectados está na região Norte (36,6 %). 

Na região Nordeste, apesar dos coeficientes de detecção serem menores que nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, uma tendência de crescimento tem sido observada. 

Os maiores coeficientes de detecção, desta infecção, estão nos estados do 

Maranhão, Ceará e Bahia (28,15/100,000 habitantes) (COSTA, 2005). 

As leishmanioses tegumentar e visceral são causadas por Leishmania spp, 

parasita intracelular obrigatório que infecta macrófagos e células dendríticas. A 
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crucial defesa contra a Leishmania é a habilidade de o hospedeiro montar uma 

resposta imune mediada por células capazes de controlar e ou eliminar o parasita 

(BARRAL-NETTO, et al., 1998).  

A diminuição da resposta imune-celular pode favorecer uma nova infecção, 

ou reativar infecção latente. Atualmente, a imunodeficiência é causada, 

principalmente, pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV-1) (ALVAR et al.; 

1997; BERENGUER et al., 1998; BARAL et al., 2007). Esse vírus aumenta o risco 

de desenvolvimento de LV nas áreas endêmicas em cerca de cem a mil vezes. 

Além disto, o vírus compromete a resposta terapêutica e aumenta a probabilidade 

de recidiva da LV (GUERIN et al., 2002; PAREDES et al., 2003).  

A expansão da pandemia do HIV-1 tem ocorrido nas áreas rurais de países 

tropicais, onde as leishmanioses são endêmicas (ALVAR, et al., 2008). Estima-se 

que em 2007, 33,2 milhões de indivíduos estavam infectados pelo HIV; ocorreram 

2,5 milhões de novos casos e 2,1 milhões de indivíduos morreram decorrente da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (BEYRER, 2007). Segundo dados 

publicados pela OMS, no ano de 2007, houve uma redução de 16% no número de 

indivíduos infectados pelo HIV quando comparado à estimativa realizada em 

2006. Essa redução foi decorrente da reavaliação da epidemia da Índia e da 

África sub-Saariana, observou-se, também, uma redução no número de novos 

casos devido à redução de comportamento de risco (UNAIDS, 2007).  

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, em 2007, 600 mil 

indivíduos viviam com HIV, dos quais 180 mil já desenvolveram os sintomas e 

estão em tratamento com anti-retroviral. Cerca de 30 mil novos casos surgem e 

11 mil pessoas morrem em decorrência da doença por ano. A incidência da 

doença permanece estável nesta última década (ALVAR et al., 2008). 
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1.2 SITUAÇÃO ATUAL DA CO-INFECÇÃO HIV / LEISHMANIA  
 

A expansão da pandemia do HIV / AIDS, nos últimos 20 anos, tem 

modificado o espectro das leishmanioses tanto no aspecto clínico, quanto no 

epidemiológico (CRUZ et al., 2006a). Até 1985, ano em que foi publicado o 

primeiro caso de co-infecção HIV / Leishmania (DE LA, et al., 1985), dois terços 

dos pacientes com leishmaniose eram jovens menores de 15 anos. Desde então, 

a maioria dos casos de co-infecção HIV / Leishmania, na Europa, ocorrem no 

grupo de pacientes usuários de droga devido ao compartilhamento de agulhas 

contaminadas (PUIG; PRADINAUD, 2003).  

Mais de 2.000 casos de co-infecção HIV / Leishmania já foram notificados 

pela OMS em 35 países. Aproximadamente 90% desses casos ocorreram na 

Itália, França, Espanha e Portugal (CRUZ et al., 2006). Nesses países, a LV é a 

terceira doença parasitária mais comum em pacientes infectados pelo HIV, após 

toxoplasma e criptosporídio (MONTALBAN et al., 1990).  

Segundo a OMS, o elevado no número de casos de co-infecção HIV / 

Leishmania na África é decorrente da expansão simultânea de ambas as 

infecções que contribui para uma sobreposição geográfica, situação essa 

complicada por massas migratórias e por guerras (DESJEUX, 1996).  

A maioria dos casos de co-infecções HIV / Leishmania nas Américas são 

registrados no Brasil, onde a incidência da AIDS aumentou de 0,8 casos por 

100.000 habitantes em 1986 para 12,3 casos por 100.000 habitantes em 2001 

(RABELLO et al., 2003, SAMPAIO et al., 2002). No Brasil, o número de casos LV 

está aumentando nas áreas urbanas e peri-urbanas das grandes cidades tais 

como Salvador, Rio de Janeiro, Natal e em várias outras cidades no nordeste do 

país, onde já se encontra o HIV. Ao mesmo tempo, o HIV está expandindo para 
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áreas rurais onde a Leishmania sp. é endêmica (ARIAS et al., 1996; CUNHA et 

al., 1995; JERONIMO et al., 2004). Similar à tuberculose, os indivíduos que são 

co-infectados, em geral, têm altos níveis de parasitemia, apresentam 

manifestações graves e atuam como reservatório da doença, aumentando a 

transmissão da Leishmania na população local como um todo (BITTENCOURT et 

al., 2003).  

Dados da literatura têm demonstrado que o uso da terapia anti-retroviral 

(HAART) modificou a história natural da infecção pelo HIV e sua relação com 

infecções oportunistas, incluindo as leishmanioses (DEL et al., 2002; MOCROFT 

et al., 1998; PALELLA JR et al., 1998). Após a introdução do HAART na França, a 

incidência da LV em pacientes infectados pelo HIV reduziu (DEL et al., 2002). 

Dados semelhantes foram publicados na Itália e na Espanha (LOPEZ-VELEZ, 

2003; RUSSO et al., 2003). Apesar de o HAART contribuir para melhorar as 

condições de vida dos pacientes portadores do HIV, apenas 5% destes pacientes, 

em todo o mundo, tem acesso à droga. Devido ao HAART ser inacessível à 

maioria dos pacientes, a incidência de infecções oportunistas como Pneumocystis 

carinii continua elevada (FISK et al., 2003). Situação semelhante pode ocorrer 

com a Leishmania (GUERIN et al., 2002). 

A literatura tem descrito que o número de casos de co-infecção HIV / 

Leishmania nos países europeus tem diminuído rapidamente devido à introdução 

do HAART (BERGER et al., 1999; ROSENTHAL et al., 2000). Contudo, em outras 

áreas endêmicas para a leishmaniose o pequeno número de casos notificados é 

decorrente da dificuldade em estabelecer diagnóstico devido à escassez de 

recursos, além do precário sistema de notificações. Apesar das dificuldades para 

realizar as notificações, tem sido observado um crescimento no número de casos 
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da co-infecção HIV / Leishmania causado pelo aumento da sobreposição destas 

doenças (BITTENCOURT et al., 2003). As infecções sub-clínicas causadas pela 

Leishmania podem contribuir para substancial morbidade e mortalidade, quando 

associadas ao HIV, em algumas regiões da África sub-Saariana como Etiópia e 

sul asiático (Índia). O difícil acesso ao HAART contribui para o aumento da 

mortalidade causada pela leishmaniose (DE LA et al., 2001). 

 

 

1.3 TRANSMISSÃO DA CO-INFECÇÃO HIV / LEISHMANIA  
 

A Leishmania é transmitida através da picada do mosquito fêmea do 

gênero Lutzomyia no continente americano ou Phlebotomus nas restantes regiões 

geográficas. A transmissão desse parasita também pode ser feita através da 

transfusão de sangue (COHEN et al., 1991; GROGL et al., 1993; LUZ et al., 1997; 

OTERO et al., 2000; SINGH et al., 1996). Segundo a literatura, a Leishmania 

pode permanecer viável na população sadia por um longo período, sem causar 

doença (ALVAR; JIMENEZ, 1994; BADARO et al., 1986; IZRI et al., 1996; 

JERONIMO et al., 2000), contudo a imunossupressão contribui para a recidiva da 

infecção, ou mesmo o desenvolvimento da infecção primária. Recentes estudos 

realizados no Mediterrâneo e no sul da Europa demonstram que 70% dos casos 

de LV em adultos são associados à infecção por HIV. Desses pacientes, 50 a 

90% são usuários de drogas intravenosas (UDIV) (ALVAR; JIMENEZ, 1994) que 

compartilham agulhas de seringas contaminadas (ALVAR et al., 1992).  

O compartilhamento de agulhas tem sido considerado um ciclo alternativo 

da transmissão da Leishmania. Essa hipótese é sustentada por estudos que 
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demonstram a presença de amastigotas no sangue periférico de pacientes co-

infectados HIV / Leishmania (ALVAR et al., 1997; PRATLONG et al., 2003). A 

presença desse parasita na periferia facilita a transmissão da Leishmania através 

de agulhas contaminadas.  

No compartilhamento de seringas entre os usuários de drogas, pelo menos 

0.3 mL de sangue pode ser transferido para outro parceiro, quantidade suficiente 

para transmitir o parasita, visto que a fêmea do vetor, ao se alimentar do sangue 

de um vertebrado infectado, ingere aproximadamente (0,3-0,5μl) de sangue 

(MOLINA et al., 1994). Esta hipótese foi reforçada por Cruz e cols. ao 

demonstrarem a existência do DNA de Leishmania em resíduos de sangue nas 

seringas compartilhadas por usuários de drogas (CRUZ et al., 2002).  

As formas de transmissão do HIV são: sangüínea, em receptores de sangue 

ou hemoderivados e em UDIV; perinatal, abrangendo a transmissão da mãe para o 

filho durante a gestação, parto ou por aleitamento materno. A transmissão sexual 

(relações homo e heterossexuais), a mais freqüente, ocorre através da mucosa 

local onde as células de Langerhans e macrófagos estão presentes. Essas células 

são alvos iniciais por expressarem a molécula CD4 e o co-receptor CCR5 que são 

essenciais para entrada do vírus (COHEN; WALKER, 2001). 

 

 

1.4 CÉLULAS DENDRÍTICAS  
 

As células dendríticas (DC) são células apresentadoras profissionais de 

antígenos (APC), presentes em diferentes compartimentos do organismo, que 

desenpenham papel de sentinela (STEINMAN, 1991) e induzem a resposta imune 
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primária. Elas expressam as moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) de Classe I e II; estimulam as células T CD4+ e as 

células T CD8+ virgens e de memória, com maior eficiência que qualquer outra 

célula apresentadora de antígeno (LIPSCOMB; MASTEN, 2002).  

As células dendríticas apresentam capacidade fagocíticas e de 

apresentação de antígenos máximas. Após a etapa de contato com 

microrganismos ou substâncias associadas à infecção, essas células imaturas 

iniciam o processo de maturação e migração para as áreas de células T de 

órgãos linfóides. O processo de maturação envolve o aumento da expressão de 

MHC; aumento da produção de citocinas e redução da capacidade fagocitária e 

de reconhecimento de antígenos e alteram a expressão de quimiocinas, tais como 

o CCR7, facilitando a migração das células dendríticas para órgãos linfóides. 

Após o processo de maturação, essas células atingem os órgãos linfóides e 

sensibilizam os linfócitos T locais. Essas células são capazes de induzir a 

diferenciação de linfócitos T CD4+ do tipo 1 (Th1) ou do tipo 2 (Th2). Essa indução 

depende dos estímulos do microambiente, fatores derivados de microrganismos e 

os derivados dos tecidos (STEINMAN, 2003). 

As células dendríticas fazem parte de um grupo heterogêneo que 

apresenta diferenças de acordo com sua localização e fenótipo (LIPSCOMB, 

MASTEN, 2002). No sangue periférico, são descritas duas sub-populações 

principais: mielóide, que expressa CD11+ e receptores de GM-CSF e linfóide que 

expressa a molécula CD123 e o receptor para IL-3 (PACANOWSKI et al., 2001). 

Dados da literatura descrevem a associação do HIV às células dendríticas 

nos nódulos linfáticos de indivíduos infectados pelo vírus. Esse vírus é capaz de 

infectar e se reproduzir nas células dendríticas (MULLER et al., 1986; 
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PATTERSON; KNIGHT 1987; SPIEGEL et al., 1992). Além disso, tais células são 

capazes de captá-lo e passá-lo para as células T CD4+  nos linfonodos (CAMERON 

et al., 1992; POPE et al., 1994). Esse último mecanismo tem gerado particular 

interesse, visto que, após capturar o vírus, as células dendríticas enviam sinais aos 

linfócitos T CD4+, promovendo a replicação do HIV. A captura do vírus ocorre 

através da DC-SIGN, (GEIJTENBEEK et al., 2000) que é um receptor de lectina, 

que reconhece antígenos glicosilados  e é capaz de ligar-se ao HIV (TURVILLE et. 

al., 2002). A literatura tem demonstrado que essa molécula, também, é capaz de 

transportar a Leishmania (COLMENARES et al.,2002). 

 Grassi e cols (1999) demonstraram, pela primeira vez, uma depleção das 

células dendríticas do sangue periférico de indivíduos infectados pelo HIV. Esta 

depleção estaria relacionada com a replicação do HIV in vivo (GRASSI et al., 

1999). Estudos descrevem que o nível médio de células dendríticas permanece 

baixo em pacientes que fazem uso do HAART. Alguns desses pacientes, contudo, 

apresentam elevado nível CD123+ DC. Eles sugerem que essa elevação esteja 

correlacionada ao aumento de células CD4+ e à redução da carga viral no plasma 

(PACANOWSKI et al., 2001). 

 

 

1.5 IMUNOPATOGÊNESE DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  
 

 A leishmaniose tegumentar americana (LTA) se apresenta clinicamente sob 

quatro formas distintas bem reconhecidas: A leishmaniose cutânea localizada 

(LCL), mucosa (LM), disseminada (LCD) e cutânea difusa (LCD). Cerca de 10% 

dos indivíduos que vivem nas áreas endêmicas apresentam teste de 
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hipersensibilidade positiva para o antígeno de Leishmania e não desenvolvem a 

doença (BADARO et al., 1986; DESJEUX, 1992). No Brasil, os principais agentes 

da LTA são: L Viannia braziliensis, L Viannia Guyanensis e L Leishmania 

amazonensis. Na região Amazônica, a L. amazonensis, em geral, causa uma 

lesão única que cicatriza espontaneamente (SILVEIRA et al., 1991); esse 

parasita, também, é responsável pela forma difusa. A Leishmania braziliensis é 

responsável pelas formas mais graves da doença, incluindo a forma mucosa 

(BARRAL et al., 1991; LAINSON, 1983; WALTON et al., 1974). 

 Pelo fato de o parasita ser organismo intracelular obrigatório, o principal 

mecanismo de defesa contra a Leishmania é a produção de IFN-γ, necessária 

para a ativação de macrófagos infectados e a adequada eliminação da 

Leishmania. A dicotomia da resposta imune das células Th em Th1 e Th2, 

estudada em modelos murinos de leishmaniose experimental, mostra que a 

predominância da resposta do tipo Th1 associada à produção de IL-2 IFN-γ e 

TNF-α, observada em camundongos C57BL-6, favorece resistência à infecção; 

por outro lado, a resposta do tipo Th2 associada à produção de IL-4 e IL-5, 

observada em camundongos BALB/c, está relacionada à manifestação clínica da 

doença (HEINZEL et al., 1993). No homem, a resposta imune é bastante 

complexa. Enquanto que a deficiência da resposta imune protetora está 

associada à multiplicação do parasita, uma forte resposta do tipo 1 pode contribuir 

para o desenvolvimento da lesão tecidual. Esse modelo dicotômico da resposta 

das células Th1/Th2 e sua expressão clínica são bem evidenciados na 

hanseníase. Na forma lepromatosa, a resposta inadequada está associada à 

elevada produção de citocinas do tipo Th2; por outro lado, a resposta Th1, 

favorecendo o controle da doença (YAMAMURA et al., 1991).  
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Quanto às manifestações clinicas, a LTA apresenta o polo hiperérgico da 

doença que é representado pela leishmaniose cutânea localizada (LCL) e mucosa 

(LM), caracterizada por uma resposta exacerbada do tipo 1, que é contra o 

parasita, porém contribui para a lesão tecidual. No outro extremo, encontra-se o 

polo anérgico da doença, representado pela leishmaniose cutânea difusa (LCD) e 

a disseminada (LD) que são caracterizadas por uma diminuição ou ausência da 

resposta do tipo Th1 (TURETZ et al., 2002). 

 A LCL caracteriza-se por lesão ulcerada de bordo elevado com fundo 

granuloso. A doença acomete, predominantemente, os membros inferiores em 

adultos do sexo masculino (JONES et al., 1987). Pacientes com LCL apresentam 

teste intradérmico de Montenegro positivo. As células mononucleares do sangue 

periférico (CMSP), destes pacientes, secretam altos níveis de IFN-γ e TNF-α e 

baixos níveis de IL-5 e IL-10, quando estimuladas com SLA (BACELLAR et al., 

2002). As células do Tipo CD4+ contribuem com maior produção de IFN-γ, embora 

haja participação das células do tipo CD8+ na produção desta citocina 

(ANTONELLI et al., 2004).  

 Embora as citocinas pro–inflamatórias contribuam para a destruição do 

parasita dentro de macrófagos, a falta de modulação dessas citocinas pode 

causar danos teciduais. Também tem sido descrito que, após a cura da doença, 

ocorre diminuição na produção dessas citocinas. Em relação a IL-10, tem sido 

descrito que esta citocina apresenta importante papel na modulação da resposta 

Th1. Além disso, é requerida para permanência do parasita após cura da doença, 

protegendo o hospedeiro da recidiva. A produção de tal citocina é realizada, 

principalmente, pelas células T regulatórias (CD4+ CD25+) (BELKAID et al., 2001). 
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1.6 AIDS 
 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) se caracteriza pela perda 

da competência imune que leva à susceptibilidade a várias infecções 

oportunistas, até então só encontradas em pacientes imunocomprometidos. A 

perda da competência imune decorrente da disfunção e da depleção de células T 

CD4+ induz à desregulação da produção de citocinas (CLERICI; SHEARER 1993; 

CLERICI et al., 1994).  

O HIV, agente etiológico da AIDS, é um retrovírus envelopado. Cada 

partícula viral contém duas fitas de RNA que são transcritas pela enzima 

transcriptase reversa em DNA na célula infectada e integrada ao genoma da 

célula hospedeira. Os transcritos de RNA, produzidos a partir do DNA viral 

integrado, servem para coordenar a síntese de proteínas virais e posteriormente 

de novas partículas que brotam a partir da membrana plasmática (CHAN; KIM, 

1998). Inicialmente, o agente etiológico da AIDS foi descrito como HTLV-3 pelo 

grupo de Roberto Gallo, uma vez que já se tinha descrito o HTLV-1 e HTLV-2. 

Constatou-se, no entanto, que o vírus em questão causava uma drástica perda no 

número de linfócitos T auxiliares, enquanto que o HTLV causa sua imortalização. 

Por este motivo, abandonou-se a idéia de um possível tipo novo de HTLV. Em 

1986, devido às inúmeras terminologias para o mesmo agente, o Internacional 

“Comitee of Taxonomy of Virusus” (ICTV) o denominou de HIV-1.  

O HIV-1 tem o seu tropismo conduzido por proteínas celulares que o 

vírus identifica para ter acesso ao interior da célula. O principal receptor utilizado 

pelo vírus é a molécula CD4, que está presente nos linfócitos T CD4+, monócitos / 

macrófagos e células dendríticas. Além desse receptor, o vírus utiliza os co-
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receptores de quimiocinas CCR5, que se ligam às cepas M-trópica na fase da 

infecção primária, e a CXCR-4, predominante na fase da AIDS que se liga às 

cepas T trópica (UGOLINI et al.,1999).  

 A evolução natural da infecção pelo HIV é variável entre os indivíduos. O 

tempo médio para o desenvolvimento da AIDS, após a infecção primária, é de 

aproximadamente 8 a 10 anos (LEARMONT et al., 1999; LIFSON et al., 1991; 

MUNOZ et al., 1995; PANTALEO et al., 1995; RINALDO et al., 1995; SHEPPARD 

et al., 1993). A fase primária é caracterizada pela diminuição transitória das 

células T CD4+ circulante e por elevada viremia plasmática. Nesta fase, também, 

observa-se um aumento dos linfócitos T CD8+ (FAUCI, 1993). Os linfócitos T 

citotóxicos (CTL) exercem suas funções através da produção e liberação de 

fatores solúveis como secreção de citocinas, IFN-γ e TNF-α que inibem a 

replicação viral e a produção das quimiocinas, MIP 1–α, MIP 1-β e RANTES que 

bloqueiam o co-receptor CCR5, impedindo a penetração do vírus em células 

hospedeiras humanas (COCCHI et al., 1995). Porém, o principal mecanismo do 

CTL no controle da HIV é a liberação das granzimas e perforinas, que agem 

destruindo as células infectadas (APPAY et al., 2000). Após este período, ocorre 

a fase de latência clínica, caracterizada por uma replicação viral persistente nos 

linfonodos e um declínio da função e do número de células T CD4+ no sangue 

periférico, porém o indivíduo apresenta-se assintomático. O início da AIDS é 

caracterizado pela depleção dos linfócitos T CD4+ abaixo de 200 cel/μl e o 

aumento acentuado da carga viral, quando começa o surgimento de infecções 

oportunistas (FAUCI, 1993). 

  A progressão para AIDS é influenciada por fatores do vírus e do 

hospedeiro. Alguns estudos descrevem que o vírus que contém deleção na região 
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do gene nef é menos patogênico (LEARMONT et al., 1999). Outros dados da 

literatura têm demonstrado que indivíduos homozigotos para a mutação do gene 

32 bp do CCR5 são lentos progressores (HUANG et al., 1996; LIU et al., 1996; 

PAXTON et al., 1996). Em relação ao HLA, tem sido descrito que os alelos B27, 

B51 e B57 são associados a melhores prognósticos (HENDEL et. al., 1999; 

KASLOW et. al., 1996), por outro lado, o B35 está associado aos rápidos 

progressores (CARRINGTON et.al., 1999).   

  Pacientes infectados pelo HIV na fase assintomática e na fase da AIDS 

apresentam defeitos nas CTL, APC e células T CD4+. Defeitos na função de CTL 

de pacientes infectados pelo HIV podem ser corrigidos ao acrescentar IL-2 nas 

culturas de células (ROOK et. al., 1983). Este estudo demonstra que alterações 

na produção de citocinas contribuem para a disfunção das células T CD8+.  

   As células T têm papel crucial em mediar proteção contra vários 

patógenos através da produção de citocinas específicas (ROSENBERG et al., 

1997). Tais células apresentam-se deterioradas em indivíduos infectados pelo HIV 

(CLERICI et al., 1996). A perda da função de células T CD4+, juntamente com a 

perda da resposta de hipersensibilidade tardia (DTH) são elementos importantes 

na progressão da AIDS (DOLAN et al., 1995).  

 

 

1.7 A COMPLEXA REDE DE CITOCINAS NA AIDS  
 

  Em pacientes infectados pelo HIV, o sistema imune torna-se disfuncional 

de várias maneiras, através da perda da função e da depleção de células T CD4+, 

além da hiperatividade dos linfócitos B de maneira inespecífica (LANE et al., 
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1983; LANE; FAUCI, 1985; MARTINEZ-MAZA et al., 1987; MIEDEMA et al., 1988; 

YARCHOAN et al., 1986). 

 As citocinas, mediadores fisiológicos essenciais do processo imunológico, 

são secretadas por células do sistema imune e outros tipos de células, tais como 

os fibroblastos. Embora as citocinas desempenhem importante papel na resposta 

imune do hospedeiro contra patôgenos, contribuem para o desenvolvimento da 

AIDS (FAUCI, 1993). O papel das citocinas na progressão da AIDS tem sido 

intensamente investigado. Dados da literatura sugerem que a troca do perfil Th1 

para Th2 apresenta importante papel na patogênese da AIDS. Essa hipótese é 

baseada em duas etapas distintas: inicialmente, observou-se que muitos 

indivíduos expostos ao HIV apresentavam sorologia negativa para o vírus, 

contudo demonstravam resposta imune mediada por células específicas para HIV 

(CLERICI; SHEARER, 1993). Nos estudos subsequentes, pesquisadores 

verificaram que 50% dos indivíduos infectados pelo HIV-1, e que não 

apresentavam sintomas, desenvolviam um perfil de citocinas do tipo Th1 

específico para o HIV. Durante o curso da doença, tal perfil de citocinas era 

substituído pelo perfil Th2 (CLERICI et al., 1994; KLEIN et al., 1997; MERONI et 

al., 1996; MEYAARD et al., 1994). Por outro lado, tem-se verificado que a IL-10 

era raramente detectada em pacientes infectados pelo HIV ou naqueles que 

desenvolvia AIDS. Contudo, a IL-10 foi detectada no soro de pacientes com AIDS 

que apresentavam linfomas (MARTINEZ-MAZA; BREEN, 2002). 

 Após o entendimento da virologia do HIV, ficou evidente que algumas 

citocinas podem ter um impacto direto no ciclo de vida do HIV (FAUCI, 1993; 

FAUCI, 1996; POLI, 1999). Recentes estudos têm focado a associação da 

ativação imune e citocinas pro-inflamatórias, tal como TNF-α (MELLORS et al., 
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1991). Essa citocina que medeia um largo espectro de respostas inflamatórias e 

imunes (Armitage, 1994) apresenta a capacidade de aumentar a replicação do 

HIV-1 nos macrófagos através da ativação do NF-κB (GRIFFIN et al., 1991; HAN 

et al., 1996). Também tem sido postulado que TNF-α, quando associado com IL-

10, contribui para a progressão da AIDS (RIZZARDI et al.,1998). 

 O IFN-γ desempenha função imunoregulatória, anti-proliferativa e anti-viral, 

além de ser capaz de inibir infecção viral de maneira inespecífica. Essa citocina 

apresenta efeito inibitório na replicação do HIV em macrófagos (POLI; FAUCI, 

1992; POLI et al.,1994). Dados da literatura, contudo, demonstraram que IFN-γ em 

sinergismo com TNF-α é capaz de induzir a replicação do HIV (HAN et al., 1996). 

 Em relação às citocinas do perfil Th2, observa-se que IL-4 é capaz de 

favorecer a inibição ou a estimulação da replicação do HIV. Já a IL-13 é um 

potente inibidor da replicação e infecção do HIV, pois induz a diminuição da 

expressão do CCR5 nos macrófagos (NAIF et al., 1997). A citocina moduladora 

IL-10 inibe a replicação do HIV no estágio inicial (MONTANER et al., 1994). A 

inibição da replicação do HIV pela IL-10 é associada à sua habilidade de regular a 

produção de IL-6 e TNF-α (WEISSMAN et al., 1994). 

 As infecções oportunistas contribuem para o aumento da viremia em 

pacientes infectados pelo HIV. Esse aumento da viremia é resultante da produção 

de citocinas em resposta a infecções oportunistas (GOLETTI et al., 1996). Dados 

da literatura têm descrito que a tuberculose associada ao HIV contribui para a 

replicação do vírus.  Estudo realizado na Etiópia tem demonstrado redução da 

carga viral após erradicação de helmintos (WOLDAY et al., 2002).  
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1.8  DESREGULAÇÃO NA REDE DE CITOCINAS EM PACIENTES 
CO- INFECTADOS HIV / LEISHMANIA 

 

   A Leishmania e o HIV são capazes de infectar a mesma célula do 

hospedeiro (macrófago), podendo aumentar os efeitos recíprocos que influenciam 

na expressão e multiplicação um do outro ou de ambos os patógenos (BERNIER 

et al., 1995; WOLDAY et al., 1994). As células dendríticas também são infectadas 

pelo HIV e pela Leishmania (MURRAY et al., 2005; STEBBING et al., 2004). 

Embora não haja informações sobre as conseqüências desses patógenos nas 

DC, tem sido sugerido que tal co-infecção pode modificar o curso da infecção 

para cada patógeno (GARG et al., 2007). A habilidade de tanto do HIV quanto da 

Leishmania se ligarem ao receptor das DC, DC-SIGN, para entrar nessas células 

(CAMBI et al., 2004; COLMENARES et al., 2002) pode afetar o ciclo de vida de 

outros patógenos. Também tem sido descrito que a transmissão do HIV-1 para as 

células T CD4+ diminui quando células que expressam DC-SIGN são pré-

incubadas com Leishmania (ZHAO et al., 2005). 

 Tem sido sugerido que a produção de citocinas em resposta a Leishmania, 

nos pacientes co-infectados HIV / Leishmania, afeta a produção de vírus não só nos 

macrófagos como em células T CD4+ infectadas pelo HIV (WOLDAY et al., 2000). 

 A infecção pelo HIV inibe a proteção imune específica para a Leishmania, 

permitindo a sua proliferação. Ao mesmo tempo, tem sido descrito que a 

produção de citocinas decorrente da infecção causada pelo parasita contribui para 

a replicação viral (MURRAY et al., 1989). 

 Bentwich e cols. foram os primeiros pesquisadores a propor que a ativação 

imune decorrente da infecção pelo parasita contribui para a patogênese do HIV 

(BENTWICH et al., 1996). Esta situação pode ser, particularmente, relevante na 
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região sub Saariana da África, onde o HIV está em franca expansão (GILKS, 

1993). O uso de antimonial em pacientes co-infectados HIV / Leishmania 

demonstrou que aqueles que respondem à droga apresentam redução da carga  

viral, sugerindo que a ativação da Leishmania está associada à replicação viral 

(BERHE et al., 1999). Já foi demonstrado, também, que Leishmania donovani e 

suas moléculas de superfície lipofosfoglicano (LPG) são capazes de ativar 

infecção latente de HIV (BERNIER et al., 1998). 

 Estudos realizados na Espanha sugerem que pacientes infectados por HIV-

1 com sintomas de LV apresentam níveis de TNF-α superiores aos pacientes sem 

infecção do HIV. Além disto, há uma diminuição crescente no número de células T 

CD4+ durante o desenvolvimento da LV. Após o tratamento, tanto as células T 

CD4 quanto a produção de TNF-α permanecem inalteradas. 

 HIV-1 é capaz de inibir a produção de IL-2 e IFN-γ, citocinas necessárias 

para ativação de macrófagos infectados, contribuindo para a eliminação da 

Leishmania. Dados da literatura, também, sugerem que a redução IL-2 e IFN-γ 

não é consequência apenas da IL-10, mas também de outros reguladores do IFN-

γ, tais como IL-12 e IL-18. (WOLDAY et al., 2000). A produção reduzida de IFN-γ 

pode promover a multiplicação da Leishmania de maneira exacerbada, 

contribuindo para a presença deste parasita em localizações atípicas, tais como: 

no trato gastrintestinal e em aspirado da medula óssea de uma criança co-

infectada HIV / Leishmania (CHEHTER et al., 2000; DA-CRUZ et al., 1999; SILVA 

et al., 2002). Também foi demonstrado que o HIV-1 inibe a resposta proliferativa 

ao antígeno da Leishmania sem afetar a produção de IL-6 e TNF-α induzida pela 

Leishmania (WOLDAY et al., 1994). O TNF-α e IL-6 estão aumentados na 

leishmaniose disseminada (CENINI et al., 1994; PISA et al., 1990). O TNF-α 



31 
 

contribui para a patogênese da leishmaniose (DA-CRUZ et al., 1996). Estudos 

recentes têm  

demonstrado que o TNF-α é capaz de induzir a replicação do HIV-1 (FAUCI, 

1996; POLI, 1999). Esses resultados sugerem que a citocina capaz de induzir a 

transcrição do HIV pode ser decorrente da infecção causada pela Leishmania 

(Wolday et al. 1994).   

 

 

1.9  ESPECTRO DA MANIFESTAÇÃO CLÍNICA NA CO-INFECÇÃO 
HIV / LEISHMANIA 

 

 O espectro da manifestação clínica na co-infecção HIV / Leishmania é 

bastante variável, indo da forma clássica da leishmaniose às manifestações 

exóticas e graves com a presença da Leishmania em locais atípicos, causada 

pela perda da resposta imune-celular. No sangue periférico de tais pacientes, 

observa-se uma diminuição ou ausência de anticorpo anti-Leishmania devido às 

alterações na resposta imune humoral (ALVAR et al., 1997; MARTINEZ et al., 

1993). Durante a manifestação da leishmaniose, outras infecções oportunistas 

também podem ser diagnosticadas em 46-68% dos pacientes co-infectados 

(MEDRANO et al., 1992; ROSENTHAL et al., 1995). Outro aspecto relevante na 

co-infecção é o alto índice de refratariedade ao tratamento para leishmaniose. A 

recidiva ocorre em 27% dos co-infectados HIV / Leishmania nos primeiros seis 

meses e em 60% nos primeiros 12 meses (LAGUNA et al., 1999; LOPEZ-VELEZ 

et al., 1998). A recidiva ocorre devido à incapacidade do sistema imune em 

manter o parasita em estado de latência (BADARO et al., 1986). 
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 A progressão da leishmaniose em pacientes co-infectados HIV / 

Leishmania é diferente nos indivíduos imunocompetentes, nos quais a doença, na 

sua grande maioria, evolui para a cura. Já nos pacientes co-infectados HIV / 

Leishmania a manifestação da doença é muito severa e atípica. Antes do HAART, 

60% dos pacientes co-infectados HIV / Leishmania morriam no primeiro ano, 

dentre esses 27% morriam no primeiro mês após o diagnóstico da leishmaniose 

(LAGUNA et al., 1999).   

 Na co-infecção HIV / Leishmania, 33-78% dos pacientes que apresentaram 

diagnóstico de leishmaniose já tinham critérios da AIDS definidos previamente. 

Além disto, a Leishmania pode ser a primeira infecção relatada em 1.7% dos 

pacientes co-infectados HIV / Leishmania (LOPEZ-VELEZ et al., 1998; LOPEZ-

VELEZ, 2003).  

Em relação a células T CD4, observa-se que 90% dos pacientes co-

infectados HIV / Leishmania apresentam linfócitos T CD4 menor que 200 cel/μm3, 

9% apresentam linfócitos T CD4 entre 200 e 500 cel/μm3, e apenas 1% dos 

pacientes apresenta linfócitos T CD4 maior que 500 cel/μm3. Contudo, a LV 

manifesta-se em pacientes infectados pelo HIV com diferentes imunossupressões e 

sintomas (ALVAR et al., 1997; DEL et al., 2001; PINTADO; LOPEZ-VELEZ; 2001; 

RUSSO et al., 2003). A característica da LV em pacientes imunocomprometidos e a 

manifestação da doença em locais atípicos são decorrentes da disseminação 

hematogênica do parasita (LAGUNA et al., 1994; OLOFINLADE; CACCIARELLI, 

2000). As manifestações atípicas são mais frequentes em pacientes com CD4 

inferior a 50 celulas/μl (DESJEUX; ALVAR, 2003).   

A maioria dos pacientes co-infectados HIV / Leishmania apresentam febre, 

hepatomegalia, e ou esplenomegalia, hipergamaglobulinemia e pancitopenia. 
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Além desses sintomas, observa-se, nestes pacientes, a disseminação (EVANS, 

1993, MONTALBAN et al., 1990) de amastigotas nos tecidos, contribuindo para as 

manifestações graves e atípicas da leishmaniose. (PEREZ-MOLINA et. al., 1997; 

ROSENTHAL et al., 2000). A literatura também tem demonstrado que em 

paciente com leishmaniose mucosa ocorre perda da resposta ao teste 

intradérmico, que, normalmente, está presente em indivíduos que não são 

infectados pelo HIV (BADARO et al., 1986). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

 Em todo o mundo, estima-se que 12 milhões de indivíduos são infectados 

com o parasita da Leishmania e cerca de 500.000 pacientes sofram, a cada ano, 

sérias consequências desta infecção devido ao desenvolvimento da LV. Outros 

1,5 milhões de indivíduos desenvolvem as formas muco-cutâneas da 

leishmaniose. Embora estas não ameacem a vida, podem causar lesões 

desfigurantes e debilitantes. O mecanismo de defesa do hospedeiro contra a 

infecção pela Leishmania não está completamente definido; a diminuição na 

imunidade celular induz uma infecção de maior gravidade. A presença da 

epidemia do HIV-1 em áreas endêmicas de leishmaniose tem aumentado o 

número de indivíduos com risco de desenvolver manifestações clínicas graves da 

leishmaniose. Estudos recentes têm demonstrado que a maioria dos casos da co-

infecção HIV / Leishmania da América do Sul ocorrem no Brasil.  

Embora o impacto do HIV-1 sobre a função imunecelular do hospedeiro tenha um 

papel importante facilitando a infecção pela Leishmania em indivíduos co-

infectados, existem evidências crescentes de que outros mecanismos para a 

interação entre estes patógenos também possam estar envolvidos na 

patogênese. O objetivo deste estudo foi melhor compreender os mecanismos 

imunopatogênicos pelos quais a Leishmania e o HIV interagem. Desta forma, 

esperamos contribuir para desenvolver melhores estratégias de tratamento para 

reduzir a morbidade relacionada à leishmaniose em indivíduos co-infectados. 
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3 HIPÓTESE  

 

 

 O HIV altera a resposta imune do hospedeiro, contribuindo para a 

desorganização na produção das citocinas na resposta específica da Leishmania. 

A desorganização da rede de citocinas pode favorecer a exacerbação das 

manifestações clínicas da leishmaniose na co-infecção HIV / LC.  
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4 OBJETIVOS   

  

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Estudar o aspecto da resposta imunológica em indivíduos co-infectados  

HIV / LC.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o perfil da produção de citocinas do tipo Th1 (IL-2, IFNγ e TNF-α), 

Th2 (IL-4 e IL-13) e citocina moduladora (IL-10) em pacientes co-infectados 

HIV / LC em resposta ao estímulo SLA, antígeno p24 do HIV.   

 

• Quantificar as subpopulações das células dendríticas em pacientes co-

infectados HIV / Leishmania.  

 

• Correlacionar a proporção de células dendríticas e produção de citocinas 

com a carga viral e número de linfócitos T CD4+. 
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5 CASUÍSTICA MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Amostra de conveniência. 

 Estudo de corte-transversal para avaliar aspectos da resposta imune específica 

da Leishmania em indivíduos co-infectados HIV / LC.  

 

 

5.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

Os pacientes deste estudo foram divididos nos seguintes grupos: 

• Grupo 1 constituído por oito indivíduos controles, com sorologia negativa 

para HIV e Leishmania;  

•  Grupo 2 constituído por doze indivíduos infectados pelo HIV-1, sem 

evidência de infecção por Leishmania;  

• Grupo 3 constituído por oito pacientes co-infectados HIV / LC;  

•  Grupo 4 constituído por oito pacientes com LC e sorologia negativa para HIV. 

 Os pacientes foram recrutados nos ambulatórios de infectologia do Hospital 

Universitário Prof. Edgar Santos (HUPES), Hospital Geral Roberto Santos 

(HGRS), Centro  de  Referência  Estadual  da  Ba (CREAIDS) da cidade de 

Salvador – Ba e Centro de Referência em Doenças Endêmicas do Vale do 

Jiquiriça, Ba. A maioria destes pacientes co-infectados HIV / LC e pacientes com 
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LC residem em áreas endêmicas para leishmaniose, próximo a Salvador, 

conforme  demonstrado nos apêndices 1 e 2. 

 

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

• Pacientes HIV positivos com testes confirmatórios (pacientes do grupo 2 e 

grupo 3); 

• Paciente com LC documentado através da presença de amastigotas na 

lesão e/ou o conjunto diagnóstico clínico e histopatológico de leishmaniose 

(pacientes do grupo 3 e grupo 4); 

• Idade maior que 18 anos;  

• Assinatura do Temo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO   

 

• Pacientes gestantes;  

• Com incapacidade de assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  
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6 ABORDAGEM EXPERIMENTAL  

 

 

  6.1 ANTÍGENOS  

 

 O Antígeno Solúvel de Leismania (SLA) foi preparado como descrito por 

(CARVALHO et al., 1985) promastigotas de L. amazonensis em fase estacionária 

foram ultrasonicadas e centrifugadas a 20,000g por duas horas. Após dosagem 

de proteínas, o sobrenadante foi usado na concentração final de 10 μg/ml.   

 

O Gene Gag recombinante p24 do HIV, obtido da Protein Sciences 

(Meriden, E.U.A.) foi usado na consentração final de 2 μg/ml.  

 

A fitohemaglutinina (PHA) foi obtida da Sigma-Aldrich e utilizada na 

concentração final de 5 μg/ml. 

 

 

6.2 CULTURA DE CÉLULAS  

 

As CMSP, obtidas a partir do sangue venoso heparinizado por passagem 

no gradiente de densidade Ficoll-Hipaque (Sigma-Aldrich), foram lavadas 3 vezes 

e ressuspensas na concentração de 3 X 106 células por ml de meio RPMI -1640 

(Gibco,NY) suplementado com 2mM L-glutanine, penicilina (100Uml), 

streptomicina (100μg/ml) (Gibco) e 5% de soro humano AB inativado (sigma-

Adrich). Em seguida, as células foram colocadas em placas de 24 poços (Costar, 
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Corning Incorporated, N Y) e incubadas a 37ºC e 5% CO2. A estimulação foi 

realizada por adição de SLA (10μg/ml) ou 2μg/ml do gene Gag recombinante p24 

do HIV (Protein Sciences). Utlilizou-se a fitohemaglutinina com controle positivo 

na concentração final de 5 μg/ml. Após estimulação In vitro por 48h, o 

sobrenadante foi estocado a -20ºC até o momento da dosagem das citocinas.  

 

 

6.3 DOSAGEM DE CITOCINAS  

 

Para a avaliação das citocinas IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, TNF-α e IFN-γ no 

sobrenadante das amostras foi utilizada a tecnologia multiplex. O sistema 

Luminex® 200 com o software BioRad® foi utilizado para quantificar e analizar as 

citocinas. 

Para a análise estatística, utilizou-se a produção de citocinas após 

subtração de “background” (CMSP cultivado sem estímulo).   

 

 

6.4 QUANTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

 O sangue total foi incubado em presença de um coquetel Lin–1 (Becton-

Dickinson D), composto de anticorpos monoclonais para diferentes linhagens 

(CD3, CD14, CD16, CD56) e anti-HLA-DR, anti CD 123 (plasmocitóides) ou anti-

CD11c (mielóides). A quantificação foi realizada no software BD Facsan 

Cellquest. 
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6.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da FIOCRUZ e 

CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Todos os pacientes 

envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

6.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para determinar a diferença estatística entre os grupos dos indivíduos 

estudados, foram utilizados os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Os 

volores com p< 0,05 foram considerados significantes. A correlação de Spearman 

foi utilizada para analisar associações entre proporções das células dendríticas e 

carga viral e linfócitos T CD4+.  
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7 RESULTADOS  
 

 

As características laboratoriais dos pacientes envolvidos neste estudo são 

apresentadas na Tabela 1. O resumo da história clínica do pacientes está nos 

apêndices 1 e 2. Foram incluídos doze pacientes infectados pelo HIV, dos quais 

33% (04/12) eram do sexo masculino. A média da idade neste grupo foi de 41 ± 

10 anos. O grupo de pacientes co-infectados HIV / LC foi constituído por oito 

pacientes, 63% (05/8) eram do sexo masculino e a média da idade foi de 40 ± 14 

anos. O grupo de oito pacientes com LC era composto de 88% (07/08) do sexo 

masculino. A média da idade foi de 47 ± 19 anos.  

Nos pacientes infectados pelo HIV, a média de células T CD4+ (594 ± 221 

mm3; mediana 583 células/mm3, de 266 a 1005 células/mm3) é significativamente 

maior do que nos pacientes co-infectados HIV / LC (média 256 ± 193 células/mm3; 

mediana 203, de 78 a 615 células/mm3) (p = 0,005). Não houve, entretanto, 

diferença estatisticamente significante na média da carga viral entre os pacientes 

infectados pelo HIV (3,2 ± 1,4 log cópias / mL; mediana 3,3 de 1,9 - 5,8 log cópias 

/ mL) e os pacientes co-infectados HIV / LC (4,0 ± 1,5 log cópias / mL; mediana 

4,8 de 1,9 a 5,4 log cópias / mL) (p = 0,2). 

Embora a maioria dos pacientes co-infectados HIV / LC apresentassem 

manifestações clínicas graves da doença, conforme descritas apêndice 2, o 

tamanho da lesão não foi avaliada.    

A maioria dos pacientes com LC e os co-infectados com HIV / LC eram 

procedentes de cidades do interior do estado da Bahia, conforme demonstrado 
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nos apêndices 1 e 2. Enquanto os indivíduos com HIV eram procedentes de 

Salvador - Bahia.  

 

Tabela 1-  Dados laboratoriais dos pacientes com infecção pelo HIV, co-infecção HIV / LC e  
                  com LC. 
 

 
Pacientes Idade 

(anos) 
Sexo Linfócitos TCD4 

(Células / mm3) 
Carga viral  
(log cópias / mL) 

HIV 011 44 M 266 1,9 
HIV 012 
HIV 013 

48 
39 

F 
F 

1005 
415 3,4 

HIV 016 36 F 696 4,9 
HIV 017 27 F 497 5,8 
HIV 020 28 M 864 3,9 
HIV 021 41 F 541 2,7 
HIV 025 53 F 769 1,9 
HIV 026 55 M 282 5,1 
HIV 027 49 M 576 3,3 
HIV 030 37 M 617 1,9 
HIV 033 30 F 591 1,9 
Média+ DP 41±10  594±221 3,2±1,4  
Mediana  40 (27-55)  583 (266–1005) 3,3 (1,9–5,8) 
     
HIV/leish003 42 F 93 5,4 
HIV/leish005 22 F 291 1,9 
HIV/leish006 36 M 165 5,3 
HIV/leish008 62 F 457 2,7 
HIV/leish009 59 M 78  5,0 
HIV/leish012 36 M 615 1,9 
HIV/leish013 36 M 104 5,0 
HIV/leish014 25 M 241 4,6 
Média ± DP 40 ± 14  256±193 4,0±1,5  
Mediana  
 

36 (22–62)  203 (78-615) 4,8 (1,9–5,4) 

Leish24 69 M ND ND 
Leish28 37 M ND ND 
Leish30 47 M ND ND 
Leish31 ND M ND ND 
Leish32 22 F ND ND 
Leish33 66 M ND ND 
Leish35 63 M ND ND 
Leish36 27 M ND ND 
Média±DP 47±19    
Mediana  47 (22–69)    

                     HIV (pacientes infectados HIV)   
HIV/Leish ( pacientes co-infectados HIV / LC)  
Leish (pacientes com LC) 
Média ± DP (média ± desvio padrão)     
Mediana ( mínima  - máxima)  
ND (não determinada) 
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7.1 QUANTIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 
 

A proporção de células dendríticas mielóides (CD11+) nos indivíduos 

infectados pelo HIV (0,04 ± 0,02 % células) foi semelhante à proporção nos 

indivíduos co-infectados HIV / Leishmania (0,05 ± 0,04 % células), entretanto foi 

significativamente menor que a proporção nos controles não infectados (0,27 ± 0,15 

% células) (p < 0,001) (Figura 1).  
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Figura 1.  

Figura 1  Quantificação das células dendríticas mielóides (CD11+) nos indivíduos 
controles, pacientes infectados pelo HIV e pacientes co-infectados HIV / 
Leishmania. Kruskal-Wallis test e Mann-Whitney Test. ٭٭p < 0,01; p < 0,05٭ 

 
 

A proporção de células dendríticas plasmocitóides (CD123+) nos indivíduos 

infectados pelo HIV (0,06 ± 0,04 % células) e nos indivíduos co-infectados HIV / 

Leishmania (0,03 ± 0,02 % células) foi semelhante. Entretanto essas proporções 

 ٭٭

 ٭٭
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foram significativamente menores que as proporções de DC CD123+ dos controles 

não infectados (0,14 ± 0,07 % células) (p < 0,02) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Quantificação das células dendríticas plasmocitóides (CD123+) nos indivíduos controles, 
pacientes infectados pelo HIV e pacientes co-infectados HIV / Leishmania. Kruskal-Wallis 
test e Mann-Whitney Test  ٭٭p < 0,01; p < 0,05٭ 

 

 

7.2  AVALIAÇÃO DO PERFIL DE CITOCINAS DO TIPO TH1 (IL-2, 
IFN-g E TNF-a) E TH2 (IL-4 E IL-13) E DA CITOCINA 
MODULADORA IL-10 EM RESPOSTA AO ANTÍGENO SOLÚVEL 
DE LEISHMANIA (SLA) 

 

A produção de IL-2 foi significativamente menor em pacientes co-infectados 

HIV / LC; mediana 0,7 (0,0 – 41,5 pg/mL), comparada aos níveis desta citocina em 

pacientes com LC, mediana 39,7 (8,4 – 414,0 pg/mL) (p = 0,009) (Figura 3).  
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Figura 3 Quantificação do IL-2 no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença do 
antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos controles, pacientes infectados por 
HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. ٭٭p < 0,01; ٭p < 0,05.    

 
 
 
Quanto aos níveis de IFN-γ, os pacientes co-infectados HIV / LC, também, 

apresentaram menor produção desta citocina; mediana 35,4 (0,0 – 990,9 pg/mL) em relação 

aos pacientes com LC; mediana 1269,0 (46,2 – 32744,0 pg/mL) (p = 0.003) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Quantificação do IFN-γ no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença do 
antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos controles, pacientes infectados por 
HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. ٭٭p < 0,01; ٭p < 0,05.    
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A produção de TNF-α foi semelhante para ambos os grupos co-infectados 

HIV / LC; mediana 350,0 (0,0 – 2252,0 pg/mL) e LC; mediana 169,1 (40,0 – 3219,0 

pg/mL), (p = 0,17), porém ambos os grupos apresentam-se maior, quando 

comparados ao grupo de pacientes infectados pelo HIV; mediana 10,4 (0,0 – 684,1) 

(p = 0,03) (p = 0,001) (Figura 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Quantificação de TNF-α no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença 
do antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos controles, pacientes infectados 
por HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. **p < 0,01; *p < 0,05.  

 

 

 O perfil da resposta do tipo Th2 nos grupos estudados apresentava os 

seguintes resultados: nos pacientes co-infectados HIV / LC, a produção de IL-4; 

mediana 0,7 (0,0 – 1,4 pg/mL) foi menor que nos pacientes com LC; mediana 2,6 

(0,0 – 8,3 pg/mL) (p= 0,03) (Figura 6).  
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Figura 6 Quantificação de IL-4 no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença do 

antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos controles, pacientes infectados por 
HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. ٭٭p < 0,01; ٭p < 0,05.      

 

 
Quanto à IL-13, observou-se que os pacientes co-infectados HIV / LC; 

mediana 2,3 (0,0 – 5,4 pg/mL) apresentaram uma diminuição estatisticamente 

significante em relação aos pacientes com LC; mediana 105,6 (2,2 – 1199,0 pg/mL) 

(p=0,01) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Quantificação de IL-13 no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença do 
antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos controles, pacientes infectados por 
HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. ٭٭p < 0,01; ٭p < 0,05.     
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A produção de IL-10 nos pacientes co-infectados HIV / LC; mediana 88,0 

(0,0 – 1237,0 pg/mL) foi semelhante à dos pacientes com LC;  mediana 171,0 (68,4 

– 398,8) (p = 0,2). Por outro lado, a produção da IL-10 nos pacientes com LC foi 

significativamente maior do que nos pacientes infectados pelo HIV, 46,2 (0,0 – 

393,0) (p = 0,004) (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8 Quantificação de IL-10 no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP em presença do 
antígeno solúvel de Leishmania (SLA) nos indivíduos contoles, pacientes infectados por 
HIV, pacientes com LC e em pacientes co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e 
Mann-Whitney Test. **p < 0,01; *p < 0,05.  

 

 

7.3 AVALIAÇÃO DA MODULAÇÃO IFN-γ / IL-10  
 

A relação média do IFN-γ / IL-10 dos pacientes co-infectados HIV / LC 0,1 ± 

0,1 foi significativamente menor que dos pacientes com LC 21,4 ± 39,3 (p = 0,006) 

(Figura 9).  
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Figura 9  Avaliação da relação IFN-γ / IL-10 nos indivíduos controles, pacientes infectados pelo 
HIV, pacientes com LC e co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e Mann-Whitney 
Test p < 0,01٭٭; p < 0,05٭.    

 

 
 
 

7.4  AVALIAÇÃO DO PERFIL DE CITOCINAS DO TIPO TH1 (IL-2, IFN-γ  
E TNF-α), TH2 (IL-4 E IL-13) E DA CITOCINA MODULADORA (IL-10) 
EM RESPOSTA À PROTEÍNA P 24 DO HIV 

 

Em resposta à proteína p24 do HIV, a produção de IL-2 em pacientes co-

infectados por HIV / LC (6,9 ± 11,2 pg/mL) foi semelhante a dos pacientes infectados 

pelo HIV (18,9 ± 37,4 pg/mL) (p = 0,2). Em relação aos níveis de IFN-γ, a produção 

dos pacientes co-infectados HIV / LC foi de 43,1 ± 49,6 pg/mL, semelhante à 

produção dos pacientes infectados pelo HIV (65,1 ± 109,6 pg/mL) (p=0,4). 

Finalmente, verificamos que a produção de TNF-α (609,4 ± 892,2 pg/mL) nos 

 ٭٭
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pacientes co-infectados HIV / LC foi semelhante a dos pacientes infectados pelo HIV 

(209,0 ± 505,5 pg/mL) (p=0,2).   

Em seguida, verificou-se que o grupo de pacientes co-infectados HIV / LC 

aprestou um perfil de produção de citocinas do tipo Th2 em resposta ao antígeno p 

24 do HIV-1, semelhante aos dos pacientes infectados pelo HIV. Em relação à IL-4, 

foi observado que as CMSP de pacientes co-infectados HIV / LC produziram 0,4 ± 

0,5 pg/mL e nos pacientes infectados pelo HIV 0,2 ± 0,2 pg/mL (p=0,2). Quanto à 

produção de IL-13, verificou-se que os pacientes co-infectados HIV / LC produziram 

(6,3 ± 5,1 pg/mL) e os pacientes infectados pelo HIV (7,5 ± 9,7 pg/mL) (p = 0,3). A 

produção da IL-10, citocina moduladora, nos pacientes co-infectados HIV / LC (263,2 

± 289,2 pg/mL) e nos pacientes infectados (104,9 ± 174,1 pg/mL) (p = 0,2) foi 

semelhante. 

 
 Tabela 2- Quantificação de IL-2, INF-γ e TNF-α no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP 

em presença do antígeno p 24 do HIV em pacientes infectados pelo HIV e em pacientes 
co-infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e Mann-Whitney Test. p < 0,01; p < 0,05.  

 
Citocinas  
 
 
Pacientes 

IL-2 INF-γ TNF-α 

HIV  
HIV / LC 

18, 9 ± 37,4 pg / mL 
6,9 ± 11,2 pg / mL 

65,1 ± 109,6 pg / mL 
43,1 ± 49,6 pg / mL 

209,0 ± 505,5 pg / mL 
609,4 ± 892,2 pg / mL 

p = 0,2 0,4 0,2 
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Tabela 3-  Quantificação de IL-4, IL-13 e IL-10 no sobrenadante, após 48 h de cultura de CMSP 
em presença do antígeno p 24 do HIV nos pacientes infectados pelo HIV e pacientes co-
infectados HIV / LC. Kruskal-Wallis test e Mann-Whitney Test. p < 0,01; p < 0,05.    

 
Citocinas  
 
 
Pacientes  

IL-4 IL-13 IL-10 

HIV  
HIV / LC 

0,2 ± 0,2 pg / mL 
0,4 ± 0,5 pg / mL 

7,5 ± 9,7 pg / mL 
6,3 ± 5,1 pg / mL  

104,9 ± 174,1 pg / mL 
263,2 ± 289,2 pg / mL 

p= 0,2 0,3 0,2 
 

 

 

7.5 CORRELAÇÕES 
 

Neste estudo, observou-se ausência da correlação inversa entre a média de 

linfócitos T CD4+ e a carga viral (R=-17; p= 0,7), no grupo de pacientes co-

infectados.HIV / LC. Neste trabalho, também, foi constatada a ausência de 

correlações entre a média de linfócitos T CD4+ e a quantificação das CD11+ (R=31; 

p=0,7) e CD123+ (R=63; p=0,4) e dessas subpopulações de células com a carga 

viral DC 11+ (R=21; p=0,8) e DC 123+ (R=316; p=0,7)  

Ao avaliar a correlação entre a carga viral e a produção de TNF-α, no grupo 

de pacientes co-infetados HIV / LC, observou-se uma correlação positiva entre a 

carga viral e TNF-α, entretanto não significativa (R= 68; p=0,06). 



53 
 

8 DISCUSSÃO 
 

 

No presente estudo, verificou-se que os pacientes co-infectados HIV / LC 

diminuíram a capacidade de produzir citocinas do perfil Th1 (IFN-γ e IL-2) e Th2 (IL-4 

e IL-13) em resposta ao antígeno da Leishmania. Entretanto, a produção da citocina 

moduladora (IL-10), nesses pacientes, é semelhante à produzida nos pacientes com 

LC. Observou-se, também, que os níveis de TNF-α foram semelhantes nos dois 

grupos estudados. Estes resultados estão coerentes com estudo realizado por 

Wolday e cols, que observaram a não interferência do HIV na produção do TNF-α e 

nem do IL-6 (WOLDAY et al., 1994). A produção persistente de TNF-α frente à 

Leishmania pode facilitar a exacerbação das manifestações nas lesões, além de 

estimular a proliferação do vírus. Segundo Fauci e Poli, o TNF-α contribui para a 

replicação do HIV (FAUCI, 1993; POLI, 1999). Neste estudo, verificou-se que o 

grupo de pacientes co-infectados apresentava alta carga viral correlacionada com 

TNF-α, contudo estatisticamente não significante. Tal falta de significância na 

correlação avaliada pode ser devido ao pequeno número de pacientes co-infectados 

HIV / Leishmania.  

A depleção de células T CD4+ presentes nestes pacientes, provavelmente, 

decorrente da alta carga viral pode estar indiretamente associada à elevada 

produção de TNF-α, Estes dados enfatizam que o TNF-α pode estar contribuindo 

para a progressão de ambas as infecções de maneira direta ou indireta. Diante 

destes achados, sugere-se que a diminuição de IL-2 e IFN-γ em presença de 

elevados níveis de TNF-α pode contribuir para a disseminação da Leishmania no 
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sangue periférico e em locais atípicos, além do desenvolvimento das manifestações 

graves da doença.  

Atualmente, está bem evidenciado que a resposta imune mediada por células do 

tipo Th1, associada à produção do IFN-γ, promove proteção imune contra a Leishmania 

(RIBEIRO-DE-JESUS et al., 1998). Assim, os linfócitos produtores desta citocina 

contribuem para a ativação dos macrófagos e destruição do parasita intracelular. 

Estudos imunológicos e epidemiológicos têm sugerido que uma produção moderada de 

TNF-α e IFN-γ contribui para o desenvolvimento de infecções assintomáticas da 

leishmaniose cutânea, ou seja, a produção moderada destas citocinas é capaz de 

controlar a disseminação do parasita sem causar danos teciduais (FOLLADOR et al., 

2002). Estudo realizado por Bacelar e cols, contudo, demonstraram que IFN-γ e TNF-α, 

embora envolvidos com a proteção, também estão envolvidos na lesão tecidual, quando 

produzidos em altos níveis (BACELLAR et al., 2002).   

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a patogenia da 

LT não é decorrente apenas da intensa resposta Th1 associada à alta produção IL-2 

e IFN-γ. Visto que, o grupo de pacientes co-infectados HIV / LC apresentou uma 

significante diminuição na produção dessas citocinas e, mesmo assim, esses 

pacientes continuaram apresentando lesões graves. Diante dessa constatação, é 

necessário avaliar outras citocinas, o estágio de maturação das células T CD4+, 

além de estudar as subpopulações de células dendríticas para entender melhor a 

desregulação que ocorre na rede de citocinas.  

No presente estudo, também, avaliou-se a frequência das subpopulações das 

células dendríticas mieloides (CD11c+) e plasmocitóides (CD123+) no sangue 

periférico dos pacientes co-infectados HIV / LC. Observou-se que as duas 

subpopulações de células estavam diminuídas nos pacientes co-infectados, quando 
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comparadas aos indivíduos sadios. Ao mesmo tempo, verificou-se que não existe 

diferença estatisticamente significante nas subpopulações CD11c+ e CD123+ quando 

comparadas aos pacientes unicamente infectados pelo HIV. A depleção das 

subpopulações CD11c+ e CD123+ evidenciada nos pacientes co-infectados HIV / LC, 

e mesmo naqueles somente infectados pelo HIV, pode ser decorrente da alta carga 

viral que detém as células dendríticas nos gânglios periféricos (GRASSI et al., 1999).  

Como as células dendríticas são as principais fontes de IL-12 (CELLA et al., 

2000), a depleção de tais células pode estar acarretando defeitos na estimulação 

dos linfócitos T CD 4+ dos pacientes infectados pelo HIV. Além disto, a IL-12 está 

relacionada à indução da resposta imune celular do tipo Th1 (IL-2 e IFN-γ). Rissoan 

e cols. sugerem que a subpopulação de CD11c+, preferencialmente, estimula as 

células do tipo Th1 (RISSOAN et al., 1999). Esses achados enfatizam que a 

diminuição das subpopulações de células dendríticas pode ser um importante fator 

na redução da ativação das células T CD4+ que levará a desregulação da rede de 

citocinas. Tal comprometimento na rede de citocinas torna esses pacientes mais 

susceptíveis às infecções oportunistas, inclusive à leishmaniose.    

Quanto à resposta do tipo Th2 (IL-4 e IL-13) específica para antígeno de 

Leishmania, avaliada neste trabalho, verificou-se que houve uma redução 

significativa na produção dessas citocinas nos pacientes co-infectados HIV / LC, 

quando comparados aos pacientes somente com LC. Estudos realizados por 

Cacopardo e cols. e Nigro e cols. demonstraram que pacientes com LV co-

infectados pelo HIV apresentavam uma inversão da resposta Th1 para Th2, 

semelhante ao que ocorre em pacientes portadores da LV (CACOPARDO et al., 

1996; NIGRO et al., 1999). Por outro lado, a produção da IL-10, citocina moduladora, 

outrora Th2, no grupo de pacientes co-infectados HIV / LC apresentou-se 
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semelhante ao grupo de pacientes apenas com LC. Segundo a literatura, a IL-10 

contribui para desativação dos macrófagos (BARRAL-NETTO et al., 1998). A 

permanência de altos níveis de IL-10 associada à diminuição da resposta Th1 pode 

favorecer os altos níveis de parasitemia em pacientes co-infectados HIV / LC.  

A literatura apresenta resultados controversos em relação à função de citocinas 

do perfil Th2, quando estudada nas diversas manifestações clínicas da leishmaniose. 

Isto sugere que a resposta imune específica depende de vários outros fatores ainda 

não identificados e, seguramente, da diversidade das espécies de parasitas e da 

resposta imune do hospedeiro (MAHON-PRATT; ALEXANDER, 2004).  

Essa indefinição em relação à resposta do tipoTh2 tem sido objeto de 

continuadas investigações. Por exemplo, alguns autores sugerem que a produção 

de IL-4 favorece a resposta Th1 protetora contra a doença visceral causada pela L 

donovani. Também foi demonstrado o efeito sinérgico entre IL-4 e IFN-γ na ativação 

microbicida do macrófago contra a L major (BOGDAN et al., 1991). Estudo realizado 

por Da-Cruz, 2002, demonstrou que houve uma elevada produção de IL-4 durante a 

fase ativa da doença, entretanto após a cura ocorreu uma redução na produção 

dessa citocina (DA-CRUZ et al., 2002). Quanto à propriedade de IL-13, tem sido 

demonstrado que é semelhante a IL-4. Em recente estudo foi demonstrado que a IL-

13 é um fator de susceptibilidade na leishmaniose (MATTHEWS et al., 2000).  

 Quanto à resposta específica ao antígeno p24 do HIV avaliada neste estudo, 

verificou-se que a produção de citocinas do perfil Th1 e Th2 em resposta ao p24 do HIV 

foi semelhante no grupo de pacientes infectados pelo HIV e co-infectados HIV / LC. Por 

certo, a contribuição da infecção pelo HIV per si eleva os níveis de citocinas no soro de 

pacientes infectados pelo HIV. A origem de tais citocinas no soro desses pacientes 

infectados pelo HIV é bastante polêmica, visto que estas citocinas, também, são 
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observadas na presença de outras infecções oportunistas que comumente acometem 

os pacientes portadores do HIV nos estágios de profunda imunossupressão (MERRILL 

et al., 1989; NAKAJIMA et al., 1989, WOLDAY et al. 1994). 

Finalmente, verificou-se que a resposta Th1 e Th2 inespecífica, ou seja, a 

produção de citocinas, em resposta a fitohemaglutinina, foi semelhante nos três 

grupos estudados. O que significa que embora haja uma imunodepressão associada 

à infecção pelo HIV e pela Leishmania, um defeito específico e particular dessa co-

infecção não foi possível de ser ainda identificado. 

A discussão sobre a origem das citocinas continua sendo objeto de intensa 

investigação, visto que alguns autores têm demonstrado que o HIV ou as proteínas 

do envelope viral são capazes de induzir produção de citocinas. Outros sugerem que 

a presença destas citocinas em pacientes portadores do HIV seja consequência 

exclusiva das infecções oportunistas. Conforme evidenciado acima, este trabalho 

demonstrou que a resposta ao p24 nos pacientes co-infectados HIV / LC foi 

semelhante à dos pacientes infectados apenas pelo HIV. Esta reduzida produção de 

citocinas em ambos os grupos pode ser devido à elevada carga viral nos pacientes 

estudados. Por outro lado, observou-se uma elevada produção de TNF-α específica 

à Leishmania nos pacientes co-infectados HIV / LC, semelhante à dos pacientes 

infectados somente pela Leishmania, sugerindo que a presença de tal citocina nos 

pacientes co-infectados seja decorrente da presença da infecção oportunista 

causada pela Leishmania. 

A literatura tem descrito que, a maioria dos pacientes com LC são do sexo 

masculino e, predominantemente, adultos jovens (ALVAR et al., 1997). Neste 

trabalho também foi evidenciado que a maioria dos pacientes co-infectados HIV / LC 

eram do sexo masculino. 
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Embora o grupo de pacientes co-infectados HIV / LC seja pequeno e bastante 

heterogêneo, observou-se que a maioria dos pacientes co-infectados HIV / LC que 

usavam HAART, mas não tratados para leishmaniose, apresentavam lesões grandes 

e atípicas. É possível que represente uma síndrome de reconstituição imunológica 

decorrente do controle da replicação do HIV, como tem sido demonstrado 

largamente nos pacientes com resposta à terapia (PALELLA, JR. et al., 1998). Por 

outro lado, os pacientes que não estavam usando o HAART eram refratários ao 

tratamento para Leishmaniose. Recentes estudos têm demonstrado um papel 

fundamental do controle da recidiva da leishmaniose através da resposta à terapia 

antiretroviral nos pacientes co-infectados HIV / Leishmania (DEL et al., 2002). Diante 

dessas observações, é provável que a utilização dos dois tratamentos seja de 

fundamental importância para um melhor prognóstico da co-infecção HIV / LC. 

Também, foi evidenciado que os pacientes co-infectados HIV / LC apresentavam 

reduzidos níveis de linfócitos T CD4+. A diminuição dessas células pode favorecer o 

agravamento da leishmaniose e a recidiva da doença, visto que essas células 

desempenham papel central na resposta imunecelular.  

Neste estudo, verificou-se que a relação IFN-γ / IL-10 em pacientes co-

infectados HIV / LC, quando comparados aos pacientes infectados pela Leishmania, 

apresentou-se diminuída e os pacientes co-infectados HIV / LC apresentaram 

manifestações clínicas graves da doença. Este resultado é discordante daqueles 

demonstrados por Gomes e cols. Esses pesquisadores mostraram que a baixa 

relação IFN-γ / IL-10, evidenciada na LC curada, representava uma melhor modulação 

da resposta imune com prognóstico favorável. Segundo os pesquisadores, essa 

relação reduzida após a cura da LC, pode ser decorrente do aumento dos níveis da 

citocina moduladora (IL-10) (GOMES-SILVA et al., 2007). É possível que a recidiva 
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freqüente verificada nos pacientes co-infectados HIV / LV seja explicada pela 

manutenção dos níveis elevados de IL-10. Portanto, sugerimos que no caso da co-

infecção HIV / LC a redução da relação IFN-γ / IL10 não seja somente decorrente da 

citocina moduladora (IL-10), mas possivelmente do envolvimento de outras citocinas 

que favorecem o desenvolvimento da resposta Th1, como, por exemplo, IL-12, IL-18, 

produzidas, principalmente, pelas células dendríticas. 

Os resultados contraditórios encontrados no estudo da relação IFN-γ / IL-10 

nos pacientes co-infecção HIV / LC, comparados àqueles documentados em 

pacientes somente com LC demonstram que a resposta imune celular mediada por 

citocinas é bastante complexa e não totalmente entendida. Outra evidência da 

complexidade dessa resposta é o paradigma estabelecido em relação à Leishmania 

cutânea, ou seja, a resposta intensa do tipo Th1, caracterizada por uma produção 

exacerbada de IL-2 IFN-γ e TNF-α, relacionada à gravidade da lesão, não foi 

evidenciado em pacientes co-infectados HIV / LC, ao contrário, o paciente continuou 

apresentando lesões extremamente gravas na diminuição da resposta do tipo Th1.   

Concluímos, portanto, que a rede de citocinas é complexa, e, por não estar 

completamente entendida, dificulta a delineação do mecanismo pelo quais as 

citocinas são produzidas. Além disso, as suas funções variam, enormemente, a 

depender do local e da quantidade secretada, e do sinergismo destas com outras 

citocinas. Assim sendo, é necessário avaliar a produção de outras citocinas e o 

estágio de maturação dos linfócitos T CD4+ para um melhor entendimento da 

resposta imune nas manifestações clínicas dessa infecção. Esse entendimento 

contribuirá para a utilização de uma terapia adequada nos pacientes co-infectados, 

ou mesmo naqueles somente infectados pela Leishmania.  
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9 CONCLUSÕES  
 

 

 A diminuição da resposta do tipo Th1 (IL-2 e IFN-γ) e níveis elevados de TNF-

α em resposta ao antígeno soluvel da Leishmania (SLA), observados nos 

pacientes co-infectados HIV / LC, sugerem que o  TNF-α tem um papel 

importante no desenvolvimento da leishmaniose atípica  nos indivíduos co-

infectados HIV / LC. 

 

 A diminuição da resposta imune do tipo Th1 nos pacientes co-infectados HIV / 

LC pode ser consequência da redução das células dendríticas, visto que 

essas células são cruciais na produção de IL-12.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 - Dados clínicos dos pacientes com LC 
Paciente 
Identificação 
 

História Clínica  

Leish 24 Masculino, 69 anos, procedente de Piritiba-Ba, história de LC e mucosa há 3 anos cursando com lesão vegetativa em palato 
duro e mole, resultado da biopsia: processo crônico inespecífico em 03/08/2005 e reação de Montenegro positivo. 
. 

Leish 28 Masculino, 37 anos, procedente de Ilhéus-Ba, com cultura para Leishmania positiva em 09.09.2005. LC há 1 ano e 7 meses 
(30.08.2005), lesão na região moleolar direita, tratado com Glucantime. Surgiram novas lesões no dorso e muco e face. Diante 
do quadro o paciente foi tratado com Glucantime por 1 ano e 3 meses. Internado em 30.08.2005 para uso de Anfotericina B. 
Retornou ao hospital em 04.10.2005 para tratamento com Anfotericina liposomal. Sorologia para HIV negativa em 04.11.2004 
. 

Leish 31 Masculino, lesão inicial de aproximadamente 3 cm de diâmetro, eritematosa com ulcera central na região lateral do pescoço, a 
coleta foi realizada após a primeira dose de glucantime  
 

Leish 32 Feminino, 22 anos, inicio há 1 ano de leishmaniose com sorologia e biopsia negativa em 18.04.2005, recidiva devido a baixa 
dose de Glucantime. Em 25.07.2006 (um ano após a coleta) a paciente apresentava varias lesões. Em 02.02.2007 a paciente 
apresentava lesão de 10 cm no ombro direito.  
 

Leish 33 Masculino, 66 anos, procedente de Simões Filho-Ba. Úlceras cutâneas e Elisa positivo para Leishmania, usam de glucantime 
por 20 dias com cicatrização completa das lesões. Sorologia negativa para HIV em 08.09.2005. Em 12.09.2005 (após coleta) 
lesão na sobrancelha esquerda, pescoço, perna direita e coxa esquerda, Tratado há 2 meses com recidiva.  
 

Leish 35 Masculino,63 nos, inicial e virgem de tratamento.   
 

Leish 36 Masculino, 27 anos, procedente de Salvador-Ba imunoflurescência reagente para Leishmania em 12/02/2004. Histórico de LC 
com lesão no septo nasal antero-superior com inflamação crônica. Recidiva, tratado há 1 ano com Glucantime, apresentando 
melhora dos sintomas e no momento não faz uso de medicamento, sendo encaminhado para novo tratamento com 
Glucantime.  

* Leish 30                       prontuário não localizado 
 



76 
 

 

APÊNDICE 2 - Dados clínicos dos pacientes co-infectados HIV/ LC 
 
Paciente 
Identificação
 

 História Clínica  

HIV/leish003 
 

Feminino, 42 anos, procedente de Valença-Ba, diagnóstico de AIDS há 1ano, mas tem um filho de 5 anos infectado com HIV. 
LM diagnosticada por ELISA e biopsia do septo nasal. Tratamento há 1 ano com Anfotericina B 
  

HIV/leish005 
 

Feminino, 22 anos, procedente de São Sebastião do Passe-Ba, diagnóstico de AIDS há 1 ano LC com duas lesões no membro 
inferior (6cm) em uso de Glucantime.  
 

HIV/leish006 
 

Masculino, 36 anos, procedente de Gandu-Ba, AIDS. LC tratada com Glucantime há 11 meses e sem lesão no momento.  
 

HIV/leish008 
 

Feminino, 62 anos, procedente de Cachoeira-Ba, diagnóstico de AIDS, em uso de terapia HAART. LCD tratado com melhora.  
 

HIV/leish009 
 

Masculino, 59 anos procedente de Teolândia-Ba, AIDS em 05/04/2005, tratamento HAART irregular, LC diagnosticada em há 4 
anos, já submetida a diversos esquemas de tratamento com Glucantime e Anfotericina B sem sucesso e com recidiva  
 

HIV/leis012 
 

Masculino, 36 anos, procedente de Dias D´Avila-Ba, AIDS, tratamento regular HAART. LC (uma lesão ulcerada). Virgem de 
tratamento para Leishmania 
 

HIV/Leis013 
 

Masculino, 36 anos, procedente de Mutuipe-Ba. Diagnóstico de AIDS em 04/08/2005, não usa de HAART. LC desde 2001, uso 
de Glucantime. HTLV positivo. 
 

HIV/Leis014 
 

Masculino, 25 anos, procedente de Corte de Pedra-Ba, diagnóstico de AIDS há 1 ano, e uso de HAART. LC Difusa, com lesão 
ulcerada em membro inferior bilateral com secreção purulenta e odor fétido, também apresenta lesões no cotovelo e mucosa 
nasal, e infecção bacteriana secundária. Tratado há 5 anos, com três ciclos de Glucantime, recidivando.  

 
 


