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infecção pelo vírus da
Aids, que atinge 40 mi-
lhões de pessoas em
todo o mundo, segundo
dados da Organização

Mundial de Saúde (OMS), traz um
desafio ainda maior à saúde pública
com a ocorrência de doenças oportu-
nistas que agravam o quadro do paci-
ente. Entre elas, destacam-se
tuberculose, toxoplasmose e pneumo-
nia por Pneumocystis carinii. Recen-
temente, pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) investigaram a
emergência da leishmaniose como
importante agravo associado à infec-
ção pelo vírus HIV tipo 1 (HIV-1). O

o projeto integra diversas abordagens
para o esclarecimento da co-infecção
e prevê a avaliação clínica, epidemi-
ológica, parasitológica, virológica e
imunológica da co-infecção para que
possam ser traçados parâmetros para
diagnóstico, prevenção e tratamen-
to”, apresenta a coordenadora do
projeto, Alda Maria Da-Cruz, pesqui-
sadora do Laboratório de Imunopa-
rasitologia do IOC.

Com o objetivo de entender
como o organismo humano se com-
porta diante da co-infecção, os labo-
ratórios de Imunoparasitologia e de
Aids e Imunologia Molecular do IOC
estudam perfis imunológicos de paci-
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aumento de casos de co-infecção se-
ria resultado de um fenômeno de
sobreposição das epidemias, caracte-
rizado pela ruralização da Aids e pela
urbanização das leishmanioses. O im-
pacto epidemiológico é tão significa-
tivo que a OMS cogita introduzir a
leishmaniose visceral como doença
indicadora da Aids.

Para compreender a interação
entre os patógenos e produzir dados
que subsidiem políticas públicas para
o controle da co-infecção, pesquisa-
dores do IOC desenvolvem um proje-
to multidisciplinar pioneiro na área.
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de DST/Aids do Ministério da Saúde,
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entes infectados simultaneamente
pelos dois agravos e comparam os re-
sultados a padrões encontrados em
indivíduos infectados somente pelo
HIV-1 ou pela Leishmania, buscando
identificar alterações imunológicas que
possam definir marcadores prognós-
ticos capazes de monitorar a evolu-
ção da co-infecção.

“A partir de nossa experiência
em avaliação da infecção pelo HIV-1,
utilizamos a técnica de citometria de
fluxo para investigar como o sistema
imune se comporta durante a co-in-
fecção por HIV-1 e Leishmania”, apre-
senta a pesquisadora Carmem Gripp,
co-coordenadora do projeto que ava-
lia também o impacto da terapia
antirretroviral a que os pacientes in-
fectados pelo HIV-1 são submetidos
sobre a evolução da infecção por
Leishmania. “Isso é importante porque
mesmo que não apresentem mais os
sintomas da leishmaniose, pacientes
co-infectados submetidos à terapia
anti-retroviral podem reapresentar a
doença, devido ao impacto do trata-
mento anti-HIV sobre células de defe-
sa que também controlam a replicação
de leishmânias”, conclui Carmem.

Integrando a iniciativa, também
está sendo investigado um possível
marcador imunológico presente em
células de defesa que possa sinalizar
a ocorrência de ativação da resposta
imune durante a co-infecção. “A res-
posta imune é diferente para
Leishmania e para HIV-1. Ambas de-
pendem de um mecanismo específi-
co e quando os patógenos são
associados verificamos novos aspec-
tos imunopatogênicos decorrentes
desta interação”, explica Joanna Reis
Santos de Oliveira, que conduz o es-
tudo em seu mestrado pelo Progra-
ma de Pós-graduação em Biologia
Parasitária.

Investigação clínica

Resultados preliminares apontam
uma molécula associada à ativação de
resposta imune presente em células de
defesa como possível marcador imu-
nológico da co-infecção. A molécula
seria capaz de sinalizar a reativação
da leishmaniose em pacientes

assintomáticos para a doença ou em
indivíduos que já tenham sido trata-
dos clinicamente. “Pacientes co-infec-
tados apresentam expressão
extremamente elevada desta molécu-
la. Entre eles, os que manifestam cli-
nicamente a doença registraram maior
índice de expressão deste marcador
em relação aos indivíduos clinicamen-
te tratados. Por isso acreditamos que
a redução do índice de ativação desta
molécula possa ser um indicador de
melhora clínica da co-infeccão”, des-
creve Joanna.

O projeto também estabelecerá
protocolos de investigação clínica a
serem utilizados por serviços de refe-
rência no atendimento a pacientes co-
infectados e definirá particularidades
da infecção por parasitos que ocorrem
na América Latina e suas implicações
na epidemiologia e nas estratégias de
diagnóstico e tratamento. “O projeto
consolidará a experiência brasileira em
co-infecção por Leishmania e HIV-1,
que, como vem sendo demonstrado,
apresenta diferenças substanciais em
relação à epidemia de co-infecção
registrada na Europa”, finaliza Alda.

A partir de outra abordagem, o
Laboratório de Imunologia Clínica do
IOC estuda como a infecção por HIV-
1 regula a replicação de leishmânias
em macrófagos co-infectados: uma
pesquisa básica que observou in vitro
a interação entre os patógenos em cé-
lulas do sistema imune aponta a pro-
teína Tat do HIV-1, essencial para o
processo de replicação do vírus, como
importante mediadora da proliferação
de leishmânias nestas células. A pro-
teína, liberada por células infectadas
pelo vírus, induz a produção de subs-
tâncias moduladoras da replicação de
leishmânias (TGF-â1 e PGE2), o que
leva à inibição do efeito de uma subs-
tância produzida pelo sistema imune
para o controle da proliferação do
parasito (interferon-Õ). Essa dinâmica
promove um ciclo de potencialização
dos agravos, uma vez que a replicação
exacerbada do HIV-1, induzida pela
presença de leishmânias, resulta na su-
perprodução e na maior liberação da
proteína Tat, que potencializa a
replicação do parasito.

A adição em laboratório da pro-
teína Tat a macrófagos infectados por
leishmânias tratados com interferon-Õ
reforça a hipótese: o experimento re-
sultou em uma total reversão do efeito
da substância sobre a replicação do
parasito, indicando que a presença da
proteína do HIV-1 desencadeia a proli-
feração descontrolada de leishmânias
através da indução de mediadores fa-
voráveis à multiplicação do parasito.
Esse mecanismo pode contribuir para
a reemergência da leishmaniose em
indivíduos já tratados e para o aumen-
to da carga viral de HIV-1.

Doenças oportunistas

Agora, os pesquisadores investi-
gam se a infecção pelo HIV-1, ou a
proteína Tat do vírus, seria capaz de
desativar funções microbicidas de
macrófagos, permitindo o estabeleci-
mento de infecções que normalmen-
te não ocorrem em indivíduos
não-infectados pelo HIV-1. “Acredita-
mos que a proteína Tat, juntamente à
imunossupressão causada pela infec-
ção por HIV-1, seja capaz de gerar um
ambiente permissivo para a replicação
de outros tripanossomatídeos, que
podem levar à ocorrência de doenças
oportunistas à Aids”, conclui o dou-
torando Victor Barreto de Souza Bra-
sil, que conduziu o estudo coordenado
pelo imunologista Dumith Chequer
Bou-Habib, do Laboratório de
Imunologia Celular do IOC, em par-
ceria a pesquisadores do Instituto de
Microbiologia da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ).

Também participam do projeto
o Laboratório de Pesquisas Clínicas do
Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR) e o Instituto de Pesquisa Clí-
nica Evandro Chagas (Ipec) da Fiocruz;
o Instituto de Medicina Tropical e o
Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Pau-
lo; o Instituto de Doenças Tropicais
Natan Portella da Universidade Fede-
ral do Piauí; o Núcleo de Medicina Tro-
pical da Universidade de Brasília; o
Instituto de Infectologia Emílio Ribas;
e o Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.


