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RESUMO 

VIGATO-FERREIRA, I.C.C. Função da galectina-1 na resistência do hospedeiro 
contra a infecção experimental por Neospora caninum. 2016. 115f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
Neospora caninum (Nc) é um protozoário Apicomplexa, parasita intracelular 
obrigatório, causador da neosporose, uma doença clínica indicada como uma das 
principais causas de aborto, morte neonatal e infertilidade em bovinos, representando 
um importante problema de saúde veterinária com grande impacto econômico no 
mundo todo. Galectina-1 (gal-1), uma proteína ligante de β-galactosídeos, exibe 
diversas atividades biológicas em muitas doenças inflamatórias, mas nada foi descrito 
até o momento sobre a gal-1 na infecção por Nc. Este trabalho foi desenvolvido para 
avaliar o efeito da gal-1 (tanto endógena quanto exógena) na infecção experimental 
murina por N. caninum e o efeito da gal-1 exógena sobre a invasão celular de N. 
caninum em ensaios in vitro. Primeiramente, foram realizados ensaios para investigar 
a capacidade de ligação da gal-1 com taquizoítas de Nc e seu papel na invasão in 
vitro por Nc em diferentes modelos celulares. Nesses ensaios, gal-1 mostrou ligar-se 
aos taquizoítas de Nc via CRD (domínio de reconhecimento de carboidrato) de 
maneira dose-dependente. Tanto células VERO, quanto macrófagos e esplenócitos 
mostraram ser modelos eficazes para o estudo in vitro do processo de invasão e 
proliferação de Nc, porém, gal-1 não interfere no processo de invasão. Para os 
ensaios in vivo, camundongos C57BL/6 machos selvagens (WTgal-1+/+) e 
geneticamente deficientes de gal-1 (KOgal-1-/-) foram infectados com taquizoítas de 
Nc1-lacZ, por via intraperitoneal, e tratados com gal-1 exógena por 7 dias. Aos 5, 8 e 
15 dias pós-infecção, foram avaliados diversos parâmetros imunológicos, como carga 
parasitária peritoneal e produção de óxido nítrico por células da cavidade peritoneal, 
perfil celular do peritônio e baço, produção de citocinas por células T, quantificação 
de anticorpos específicos anti-Nc e quantificação de citocinas nos sobrenadantes de 
cultura de células esplênicas. A ausência de galectina-1 endógena levou ao aumento 
da produção de óxido nítrico (NO), da população de macrófagos F4/80+ peritoneais e 
da secreção de IL-6. Porém, essa deficiência de gal-1 levou à redução da população 
de linfócitos T (CD4+ e CD8+) produtores de IFN- γ, diminuição da ativação de linfócitos 
B e da secreção de IFN-γ e IL-10.  Com relação aos camundongos WTgal-1+/+, foi 
destacada a contribuição da gal-1 exógena para estimular a produção de NO, 
promover o aumento do número de células F4/80+, induzir a secreção de IFN- γ, IL-
10, IL-4 e IL-6, além de aumentar a produção de IgG e IgM. Em animais KOgal-1-/-, em 
contrapartida, foi observado um efeito imunorregulatório dessa galectina exógena 
sobre a resposta à infecção, caracterizado pelo aumento da carga parasitária 
peritoneal e diminuição da população de macrófagos (F4/80+) produção de NO na 
cavidade peritoneal. Além disso, e em conformidade com o perfil regulatório da 
resposta, foi possível observar a diminuição da população de linfócitos TCD8+ 

produtores de IFN-γ e aumento das células T (CD4+ e CD8+) produtoras de IL-10 nos 
animais infectados e tratados, que corroborou com a secreção destas citocinas por 
células esplênicas. Com base nestes resultados, sugerimos que a gal-1 endógena 
medeia perfis imunológicos da resposta do hospedeiro, inibindo mecanismos efetores 
da resposta inata e estimulando a resposta adaptativa contra o parasita N. caninum e 
que a suplementação com gal-1 exógena gera uma imunorregulação na reposta do 
hospedeiro contra o parasita N. caninum. Nosso trabalho é pioneiro no estudo da 
interação da gal-1 na infecção com Nc e, embora seja um investigação inicial dos 
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mecanismos imunológicos envolvidos nesse processo, sugere uma ação da gal-1 na 
modulação da resposta imunológica contra N. caninum. 
 
Palavras-chave: 1.Neospora caninum. 2. Galectina-1. 3. Infecção. 4. 
Imunomodulação. 
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ABSTRACT 
 

VIGATO-FERREIRA, I.C.C. The function of Galectin-1 on host resistance against 
experimental Neospora caninum infection. 2016. 115f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2016. 
 
Neospora caninum (Nc) is an apicomplexa protozoan, an obligate intracellular parasite 
that causes neosporosis, a clinical disease indicated as one of the main causes of 
abortion, neonatal death and infertility in cattle, representing an important veterinary 
health problem with great economic impact worldwide. Galectin-1 (gal-1), a β-
galactosidase binding protein, exhibits several biological activities in many 
inflammatory diseases. This work was aimed to evaluating the effect of gal-1 (both 
endogenous and exogenous) on N. caninum infection and the effect of exogenous gal-
1 on the in vitro cellular invasion of N. caninum. Firstly, assays were developed to 
investigate the binding capacity of gal-1 with Nc tachyzoites and the role of this lectin 
in in vitro invasion process by Nc. Different cell models were used and VERO cells, 
macrophages and splenocytes proved to be effective models for the study of the Nc 
invasion and proliferation process. However, although galectin-1 has the ability to bind 
to Nc via CRD in a dose-dependent manner, this lectin does not interfere with the 
invasion process. For the in vivo assays, wild-type (WTgal-1+/+) and genetically deficient 
gal-1 mice (KOgal-1-/-) were intraperitoneally infected with Nc1-lacZ tachyzoites and 
treated with gal-1 for 7 days. At 5, 8 and 15 days post infection, various immunological 
parameters were evaluated, such as peritoneal parasite load and nitric oxide 
production by peritoneal cells, peritoneal and spleen cell profile, cytokine production 
by T cells, quantification of specific anti-Nc and quantification of cytokines in splenic 
cell culture supernatants. The absence of endogenous galectin-1 led to increased nitric 
oxide, peritoneal F4/80+ macrophage population and IL-6 secretion. However, gal-1 
deficiency decreased the population of T cells (CD4+ and CD8+) producing IFN-γ, the 
B lymphocyte activation and the secretion of IFN-γ and IL-10. With respect to WTgal-1+/+ 

mice, we can highlight a contribution of exogenous gal-1 to stimulating NO production, 
promoting the increase of F4/80+ cells, inducing the secretion of IFN-γ, IL-10, IL-4 and 
IL-6, in addition to increasing the production of IgG and IgM. In contrast, an 
immunoregulatory effect of this galectin in response to infection was observed in the 
KOgal-1-/- animals. It was observed an increased peritoneal parasite burden, decreased 
macrophage (F4/80+) population and NO production by these cells in the peritoneal 
cavity. In addition, in agreement with  the regulatory profile of the response, it was 
observed a decrease of the CD8+ T cells population producing IFN-γ and increased T 
cells (CD4+ and CD8+) producing IL-10, which corroborated with the secretion of these 
cytokines by the splenic cells. Based on these results, we suggest that endogenous 
gal-1 mediates immunological profiles of host response by inhibiting innate effector 
mechanisms and stimulating an adaptive response against N. caninum. Furthermore, 
exogenous gal-1 immunoregulate the host immune response against the parasite. Our 
work is a pioneer in studying the interaction of gal-1 in Nc infection and, although it is 
an initial investigation of the immunological mechanisms, our data suggests role of gal-
1 in the modulation of the immune response against N. caninum. 
 
Keywords: 1.Neospora caninum. 2. Galectin-1. 3. Infection. 4. Immunomodulation. 
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RESUMEN 

VIGATO-FERREIRA, I.C.C. Actuación de la galectina-1 en la resistencia del 
hospedero contra la infección experimental por Neospora caninum. 2016. 115f. 
Tesis (Doctorado). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto - 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

Neospora caninum (Nc) es un protozoario apicompleja, parásito intracelular 
imprescindible causador de la neosporosis, una enfermedad clínica indicada como 
una de las principales causas de aborto, muerte neonatal e infertilidad en bovinos, 
representando un importante problema de salud veterinaria con grande impacto 
económico en todo el mundo. Galectina-1 (gal-1), una proteína ligante de β-
galactosidasa exhibe diversas actividades biológicas en muchas enfermedades 
inflamatorias, pero nada ha sido descrito sobre gal-1 en la infección por Nc. Este 
trabajo fue desarrollado para evaluar el efecto gal-1 (endógena y exógena) en la 
infección experimental murina por N. caninum y el efecto de gal-1 exógena sobre la 
invasión celular de N. caninum en ensayos in vitro. Primeramente fueron realizados 
ensayos para investigar la capacidad de ligación de gal-1 con taquizoitos de Nc y su 
papel en la invasión in vitro por Nc en diferentes modelos celulares. Tanto células 
VERO cuanto macrófagos y esplenocitos mostraron ser modelos eficaces para el 
estudio in vitro del proceso de invasión y proliferación de Nc pero, aunque galectina-1 
sea capaz de ligarse a los taquizoitos de Nc vía CRD y de manera dosis dependiente, 
esa lectina no interfiere en el proceso de invasión. Para los ensayos in vivo, ratones 
machos salvajes (WTgal-1+/+) y genéticamente deficientes de gal-1 (KOgal-1-/-) fueron 
infectados con taquizoitos de Nc1-lacZ por vía intraperitoneal y tratados con gal-1 
exógena por 7 días. A los 5, 8 y 15 días pos infección diversos parámetros 
inmunológicos fueron evaluados, como carga parasitaria peritoneal y producción de 
óxido nítrico por células de la cavidad peritoneal, perfil celular del peritoneo y bazo, 
producción de citocinas por células T, cuantificación de anticuerpos específicos anti 
Nc y cuantificación de citocinas en los sobrenadantes de cultura de células esplénicas. 
La ausencia de galectina-1 endógena acarreó un aumento en la producción de óxido 
nítrico de la población de macrófagos F4/80+ peritoneales y de la secreción de IL-6, 
pero esa deficiencia de gal-1 acarreó una reducción de la población de linfocitos T 
(CD4+ y CD8+) productores de IFN- γ, disminución de la activación de linfocitos B y de 
la secreción de IFN-γ e IL-10.  Con relación a los ratones WTgal-1+/+ fue destacada la 

contribución de gal-1 exógena para estimular la producción de ON, promover el 
aumento del número de células F4/80+ inducir la secreción de IFN- γ, IL-10, IL-4 e IL-
6, además de aumentar la producción de IgG e IgM. En animales KOgal-1-/- se observó 
un efecto inmunorregulador de esa galectina exógena sobre la respuesta a la 
infección, caracterizado por el aumento de la carga parasitaria peritoneal y 
disminución de la población de macrófagos (F4/80+) y producción de ON en la cavidad 
peritoneal. Además y conforme el perfil regulador de la respuesta, fue posible observar 
la disminución de la población de linfocitos TCD8+ productores de IFN-γ y aumento de 
las células T (CD4+ y CD8+) productoras de IL-10 en los animales infectados y 
tratados, lo que corroboró con la secreción de estas citocinas por células esplénicas. 
Basado en estos resultados sugerimos que la gal-1 endógena modera perfiles 
inmunológicos de la respuesta del hospedero, inhibiendo mecanismos efectores de la 
respuesta innata y estimulando la respuesta adaptativa contra el parásito N. caninum 
y que la suplementación con gal-1 exógena genera una inmunorregulación en la 
respuesta del hospedero contra el parásito N. caninum. Nuestro trabajo es pionero en 
el estudio de la interacción de gal-1 en la infección con Nc y aunque sea una 
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investigación inicial de los mecanismos inmunológicos involucrados en ese proceso, 
sugiere una acción de gal-1 en la modulación de la respuesta inmunológica contra N. 
caninum. 
 
Palabras-llave: 1.Neospora caninum. 2. Galectina-1. 3. Infección. 4. 
Inmunomodulación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O parasita Neospora caninum 

Neospora caninum (Nc) é um parasita intracelular obrigatório pertencente ao filo 

Apicomplexa, inicialmente descrito por Bjerkas e colaboradores (1984) como um 

protozoário desconhecido em amostras teciduais de cães com encefalomielite na 

Noruega (BJERKAS; MOHN; PRESTHUS, 1984). Semelhanças morfológicas e 

bioquímicas, além do ciclo de vida com cinética parecida, levaram ao diagnóstico de 

Toxoplasma gondii como causador dos casos reportados (HEMPHILL, 1999). Apenas 

em 1988, N. caninum foi identificado como nova espécie (DUBEY et.al., 1988) e, 

desde então, este parasita tem sido descrito como um agente causador de infecções 

em diferentes animais por todo o mundo (DUBEY; SCHARES, 2011; MONNEY; 

HEMPHILL, 2014). Embora haja divergências molecular, estrutural e morfológica entre 

essas duas espécies de protozoários, elas compartilham diversas características 

biológicas, imunológicas e estruturais (MÜLLER et al., 2013). Além disso, possuem 

uma baixa especificidade celular, sendo capazes de infectar inúmeros tipos celulares 

(DUBEY; LINDSAY, 2006) e levar tais células à destruição após extensa proliferação 

intracelular desses parasitas (HEMPHILL; AGUADO-MARTÍNEZ; MÜLLER, 2016). 

N. caninum pode infectar uma ampla gama de animais de sangue quente, 

incluindo cabras, ovelhas e, principalmente, bovinos e, ocasionalmente, infectar 

roedores, mamíferos marinhos e pássaros (SCHARES; ORTEGA-MORA, 2007; 

REICHEL; ELLIS, 2009; ALMERÍA; LÓPEZ-GATIUS, 2013, 2015; DUBEY; REICHEL 

et al., 2014). Os hospedeiros definitivos reportados na literatura são os canídeos, a 

saber, cães (Canis familiaris) (MCALLISTER et al., 1998), coiote (Canis latrans) 

(GONDIM et al., 2004), dingo (Canis dingo) (KING et al., 2010) e lobo cinza (Canis 

lupus) (DUBEY et al., 2011). No Brasil, o parasita está disseminado por todo o país 

(GONDIM et al., 2001), verificado através da soropositividade em bovinos de vários 

estados brasileiros, além de caprinos, cães, canídeos silvestres, gatos, ovinos, 

búfalos, cavalos, capivaras e jumentos ( FUJII et al., 2001; FERNANDES et al., 2004; 

GUIMARÃES et al., 2004; GENNARI et al., 2005, 2016; YAI et al., 2008; DUBEY; 

SCHARES, 2011; MORAES et al., 2011; JOSUÉ PIRES et al., 2014; RAIMUNDO et 

al., 2015; CAZAROTTO et al., 2016). 

Desta ampla variedade de espécies com as quais o parasita entra em contato, 

causando neosporose, os animais que apresentam sinais clínicos mais importantes 
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são os cães e os bovinos. Nos cães, esta doença está associada, geralmente, a 

encefalomielites e infecções congênitas, podendo o parasita acometer os demais 

órgãos dos animais e levá-los a desordens respiratórias, cardíacas, digestórias, 

musculares e dermatológicas (DUBEY, 2003).  

 Em bovinos, a neosporose é reconhecida como uma doença clínica de grande 

impacto econômico (MCALLISTER, 2016), que afeta o desempenho da pecuária 

leiteira e de corte no mundo todo (GUY et al., 2001; HALL; REICHEL; ELLIS, 2005; 

REICHEL et al., 2013). O impacto econômico anual relacionado à neosporose, com 

base em dados de dez países com publicações relevantes, foi estimado em prejuízos 

econômicos de US$ 1.298 bilhões anuais (HALL; REICHEL; ELLIS, 2005; REICHEL 

et al., 2013). Nas últimas décadas, N. caninum tem sido reconhecido como o maior 

responsável poraborto infeccioso parasitário ao redor do mundo, além de causador de 

morte neonatal e infertilidade em bovinos (DUBEY; SCHARES; ORTEGA-MORA, 

2007).  A morte fetal e a mortalidade neonatal são responsáveis pelo principal impacto 

econômico da neosporose, mas gastos com o diagnóstico, auxílio profissional, bem 

como a redução da produção de leite e do ganho de peso do rebanho aumentam 

consideravelmente esse valor (MONNEY; HEMPHILL, 2014). 

 

1.2. Infecção e transmissão de N. caninum  

N. caninum apresenta ciclo biológico heteroxênico (Figura 1), com dois modos 

de reprodução: sexuada, que ocorre no hospedeiro definitivo, e assexuada, que se 

desenvolve no hospedeiro intermediário (REICHEL et al., 2014; SHAAPAN, 2015). O 

desenvolvimento compreende três formas evolutivas do parasita. O estágio 

proliferativo e responsável pela infecção aguda em hospedeiros intermediários é 

representado pelo taquizoíta. O taquizoíta pode invadir e se replicar rapidamente na 

grande maioria das células nucleadas, tanto in vitro quanto in vivo, incluindo células 

do sistema nervoso central, fibroblastos, endotélio vascular, células musculares e 

hepáticas e células do sistema imunológico (DUBEY et al., 2002; MONNEY; 

HEMPHILL, 2014), sendo capazes de disseminar através da corrente sanguínea e do 

sistema linfático do hospedeiro e induzir uma resposta imunológica (INNES et al., 

2002; DUBEY, 2013;). O estágio de taquizoíta é limitado a 20 divisões, 

aproximadamente e, sobre pressões fisiológicas e/ou imunológicas do hospedeiro, 

são formados os bradizoítas (STROHBUSCH et al., 2009). Os bradizoítas  se replicam 

bem mais lentamente, formam cistos nos tecidos e permanecem encistados, 
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geralmente em células nervosas e musculares esqueléticas, por toda a vida do 

hospedeiro intermediário (DUBEY et al., 1990; GOODSWEN; KENNEDY; ELLIS, 

2013). O terceiro estágio invasivo, os esporozoítas, representam o produto final da 

reprodução sexuada, que ocorre no intestino de hospedeiros definitivos, seguidos pela 

esporulação no ambiente no interior de oocistos (HEMPHILL; AGUADO-MARTÍNEZ; 

MÜLLER, 2016), os quais podem sobreviver por longos períodos, e pode ser 

transmitido no rebanho bovino através da ingestão de água e alimento contaminado 

(DUBEY; BUXTON; WOUDA, 2006). 

A transmissão do parasita em bovinos ocorre por diferentes vias: horizontal ou 

transmissão pós-natal (pela ingestão de oocistos) e vertical ou transmissão congênita 

(transplacentária) (MCALLISTER et al., 1998; ALMERÍA; LÓPEZ-GATIUS, 2013). A 

transmissão congênita é altamente eficiente (75-100% das infecções maternas são 

transmitidas) e representa a principal via de infecção no campo (RAMOS et al., 2016), 

enquanto a transmissão após o nascimento raramente ocorre naturalmente (HALL; 

REICHEL; ELLIS, 2005). N. caninum pode ser transmitido por várias gerações ( 

TREES; WILLIAMS, 2005; ALMERÍA et al., 2010), levando à perdas relacionadas ao 

aborto fetal, morte neonatal, redução de fertilidade e doenças clínicas e subclínicas 

de bezerros (WILLIAMS et al., 2000). A taxa de infecção pode decrescer devido ao 

desenvolvimento de imunidade contra o parasita (DIJKSTRA et al., 2003).  

Embora o mecanismo preciso da causa do aborto não tenha sido totalmente 

elucidado, é de conhecimento que taquizoítas podem atravessar a barreira 

transplacentária ativamente e afetar a viabilidade fetal pela supressão de nutrientes e 

oxigênio, levando ao aborto (GOODSWEN; KENNEDY; ELLIS, 2013; REGIDOR-

CERRILLO et al., 2014). A ausência de taquizoítas de N. caninum em tecidos fetais 

de camundongos infectados com o parasita sugere, entretanto, que a passagem de 

taquizoítas através da placenta não seja essencial para o aborto (QUINN et al., 

2002a). Ainda não há um consenso a respeito do mecanismo que, efetivamente, leva 

à morte fetal, se é a própria invasão do parasita ou a resposta inflamatória citotóxica 

da mãe à infecção que é nociva ao feto (DUBEY; BUXTON; WOUDA, 2006; INNES, 

2007; ALMERÍA et al., 2010). 
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Figura 1. Ciclo biológico do Neospora caninum. Transmissão horizontal: canídeos 
(hospedeiros definitivos) adquirem o parasita através do consumo de carne infectada com 
cistos contendo bradizoítas, que são liberados e infectam células do epitélio intestinal, onde 
ocorre a reprodução sexuada. Canídeos excretam oocistos não esporulados nas fezes, os 
quais se tornam esporulados no ambiente. Bovinos (principal hospedeiro intermediário) 
ingerem água ou alimento contaminados e os esporozoítas são liberados dos oocistos e se 
transformam em taquizoítas. Esses taquizoítas se diferenciam em bradizoítas e formam cistos 
nos tecidos. O ciclo se completa quando o hospedeiro definitivo ingere carne contendo cistos. 
Transmissão vertical: ocorre pela passagem transplacentária de taquizoítas de mães 
infectadas para os fetos. Fonte: o autor. 
 

 

1.3. A resposta imune contra a infecção por N. caninum 

Diferentes células do sistema imune inato participam da imunidade protetora 

contra N. caninum. Os macrófagos são as células fagocíticas mais importantes em 

mamíferos e desempenham um papel fundamental na detecção e eliminação de 

patógenos intracelulares. Juntamente com as células dendríticas (CDs), os 

macrófagos fornecem a primeira linha de defesa mediada por células e são 
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fundamentais no controle da disseminação e proliferação de parasitas intracelulares 

(INNES et al., 2005; DONAHOE et al., 2015). 

Dentre suas várias funções, essas células desempenham papel no 

reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs), como 

glicoproteínas ou glicolipídeos de superfície, através de seus receptores de 

reconhecimento padrões (PRR) (UEMATSU; AKIRA, 2006).  A família de receptores 

Toll-like (TLR) é a classe de PRR melhor caracterizada em mamíferos, os quais, após 

serem induzidos, estimulam a produção de moléculas de superfície co-estimulatórias, 

secreção de citocinas e quimiocinas, que auxiliam na posterior apresentação de 

antígenos e na migração dessas células para os tecidos linfóides secundários 

(IWASAKI; MEDZHITOV, 2004).  

Sabe-se que as quimiocinas são uma grande família de proteínas quimiotáticas, 

que regulam a ativação e o recrutamento de leucócitos nos locais de inflamação por 

meio da interação com receptores de quimocina nessas células (MUELLER; 

STRANGE, 2004). A migração e ativação de células do sistema imune inato durante 

a fase inicial da infecção por N. caninum, via receptor de quimiocina CCR5, é essencial 

para o controle do parasita, pois camundongos nocautes para o gene do CCR5 foram 

bem mais suscetíveis à infecção (ABE et al., 2015). Estudos também demonstraram 

que N. caninum produz moléculas únicas capazes de estimular a migração de células 

monocíticas para o local de infecção via CCR5, o que, consequentemente, aumenta 

a invasão e proliferação inicial do parasita (MINEO et al., 2010a). 

Foi demonstrado que o fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88), um elemento 

crítico de sinalização após o reconhecimento microbiano pelo TLR, é essencial para 

a imunidade dependente de interferon-γ (IFN-γ) na neosporose. Nos animais MyD88 

nocautes, os linfócitos não são estimulados a produzir IFN-γ no início da infecção, 

citocina crucial para o controle da proliferação do parasita (MINEO et al., 2009). Além 

disso, foi visto que o reconhecimento inicial do parasita por TLR2 participa na geração 

de respostas imunitárias efetoras contra N. caninum e, portanto, é crítico para a 

ativação de células dendríticas, resposta adequada de células T e produção de 

anticorpos, o que leva a uma redução da carga parasitária durante as fases aguda e 

crônica da infecção (MINEO et al., 2010b). Camundongos nocautes para TLR2 

apresentaram uma resposta Th1 diminuída, pois houve um declínio tanto da 

proliferação de células T CD4+ e CD8+ específicas, quanto da razão IFN-γ/IL-10 e da 

síntese de subclasses de IgG, além de apresentarem maior carga parasitária em 
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comparação à camundongos selvagens. Assim, a via de reconhecimento inata 

TLR2/MyD88 é crítica para efetivamente estimular uma resposta imune adaptativa e 

levar a uma redução da carga parasitária durante as fases aguda e crônica da infecção 

(MINEO et al., 2010b). 

As CDs são células apresentadoras de antígenos (APCs) muito potentes e 

participam da modulação da resposta imune primária. Foi demonstrado que ambas 

CDs esplênicas, tanto mieloides como plasmocitoides, possuem papel importante na 

resposta imune inata contra a infecção por N. caninum (TEIXEIRA et al., 2010). A 

ativação de CDs induzida por N. caninum está associada com a produção de IFN-γ 

por linfócitos T após a secreção de IL-12 (DION et al., 2011). Assim como as CDs, 

macrófagos também foram descritos como produtores de IL-12p70 durante os 

estágios iniciais da infecção por T. gondii em camundongos (LIU et al., 2006; 

TEIXEIRA et al., 2010). A IL-12 é uma citocina fundamental envolvida na produção 

precoce de IFN-γ e na polarização de linfócitos TCD4+ e, consequentemente, na 

determinação do padrão de resposta Th1 (NISHIKAWA et al., 2001a). A produção de 

IL-12 por células infectadas por parasitas apicomplexa requer ativação da via de 

sinalização p38 MAPK (KIM et al., 2005). Foi visto que N. caninum pode manipular a 

fosforilação de p38 MAPK a seu favor, como um mecanismo de evasão da resposta 

inata do hospedeiro (MOTA et al., 2016). 

Uma das principais funções efetoras dos macrófagos é a sua atividade de killing 

dos parasitas intracelulares associada ao aumento da produção de óxido nítrico (NO), 

que é também essencial para a resistência murina a N. caninum (NISHIKAWA et al., 

2001a). Foi demonstrado que camundongos deficientes em óxido nítrico sintase 

indutível (iNOS), enzima produtora de NO, apresentam maior susceptibilidade à 

infecção por N. caninum do que o tipo selvagem (TANAKA et al., 2000a). Além disso, 

o NO exógeno desencadeia a conversão de taquizoíta-bradizoíta de N. caninum em 

culturas de células de queratinócitos murinos (VONLAUFEN et al., 2002). Na resposta 

imune inata, a produção de radicais livres de oxigênio (ROS) e metabólitos de óxido 

nítrico (NO), mecanismos efetores na morte do parasita por macrófagos ativados, 

desempenham importante efeito antiparasitário induzido por IFN-γ, resultando na 

inibição do crecimento do parasita (NISHIKAWA et al., 2001a, 2001b).  

Embora as células natural killer (NK) tenham sido descritas como células 

efetoras primárias na infecção experimental com Nc em bovinos (BOYSEN et al., 

2006; KLEVAR et al., 2007), dados na literatura sugerem que as células NK clássicas 
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não desempenham um importante papel na infecção aguda por Nc em modelo murino 

(NISHIKAWA et al., 2010).  

Ainda com relação à resposta imune inata, estudos in vitro envolvendo células 

endoteliais bovinas evidenciaram um papel efetivo de neutrófilos na reposta contra N. 

caninum. Este parasita é capaz de estimular uma cascata de reações pró-

inflamatórias e, rapidamente, ativar as células endoteliais, aumentando a expressão 

dos genes de moléculas de adesão em tais células e, consequentemente, levando à 

maior adesão desses polimorfonucleares em células endoteliais infectadas 

(TAUBERT et al., 2006).  

O perfil de resposta imune adaptativa contra a invasão por Neospora caninum 

está associado ao padrão de resposta Th1, que é essencial para a proteção contra 

parasitas intracelulares. As citocinas IFN-γ e IL-12 desempenham função primordial 

no mecanismo protetor à infecção (INNES et al., 2005; DONAHOE et al., 2015). Em 

modelos murinos, a resistência do hospedeiro à neosporose está diretamente 

relacionada à produção de IFN-γ e IL-12 ( KHAN et al., 1997; BASZLER et al., 1999; 

TANAKA et al., 2000a; CORREIA et al., 2015). A depleção de uma ou outra citocina 

em modelos nocaute ou no tratamento com anticorpos monoclonais levam o 

hospedeiro resistente a se tornar suscetível à infecção por neosporose (LONG; 

BASZLER, 2000; NISHIKAWA et al., 2001a; TANAKA et al., 2000b). A produção 

precoce de IFN-γ é importante para controlar a multiplicação do parasita intracelular 

(NISHIKAWA et al., 2001b) e, além disso, pode criar o ambiente de citocinas 

adequado para a ativação da resposta imune adaptativa Th1 (NISHIKAWA et al., 

2001a). Após uma infecção primária, o IFN-γ ativa uma resposta pró-inflamatória que 

induz a conversão do taquizoíta à bradizoíta e a manutenção dos cistos teciduais 

(WILLIAMS et al., 2009). 

Innes e colaboradores, em 1995, já evidenciaram a importância da resposta 

imune celular na infecção por N. caninum, demonstrando que o tratamento in vitro de 

células com IFN-γ inibiu a multiplicação do parasita em comparação com células não 

tratadas (INNES et al., 1995). Outros autores também demonstraram a atividade de 

citocinas como IFN-γ e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) na inibição in vitro da 

proliferação de taquizoítas de N. caninum (YAMANE et al., 2000).  

Estudos in vivo demonstraram que células T desempenham o papel principal na 

resposta imunológica de hospedeiros murinos (CORREIA et al., 2013), sendo que os 

linfócitos T CD4+ citotóxicos estão envolvidos no killing de N. caninum através de uma 



8 

  - Introdução - 
 

via dependente de granzimas (STASKA et al., 2003). Além disso, as células T CD8+ 

são fundamentais na produção de IFN-γ, um mecanismo protetor importante em 

modelo murino infectado por N. caninum, o que também foi observado 

experimentalmente em bovinos (CORREIA et al., 2013, 2015). 

Hospedeiros bovinos desenvolvem uma resposta imune associada a altos níveis 

de IFN-γ, anticorpos IgG2 e linfócitos T do padrão Th1 (ANDRIANARIVO et al., 2005), 

um indicativo de que tanto a resposta imune mediada por célula quanto humoral são 

ativadas no controle da infecção. Em comparação com a imunidade mediada por 

células T, a resposta imune humoral, induzida durante o curso da infecção com Nc, 

está pouco caracterizada (TEIXEIRA et al., 2005; MONNEY; HEMPHILL, 2014). 

Estudos demonstraram uma maior suscetibilidade à infecção por Nc em camundongos 

C57BL/6 deficientes de célula B (EPERON et al., 1999). Além disso, foi demonstrado 

que camundongos infectados com taquizoítas de Nc sofrem expansão das células B 

e uma produção dominante de IgG2a, direcionando uma resposta Th1 (TEIXEIRA et 

al., 2005).  

Com relação à resposta imunológica contra Nc durante a prenhez, estudos 

demonstram que, além das citocinas Th1 (principalmente IFN-γ), citocinas do padrão 

Th2 e Treg também são reguladas positivamente durante o curso de infecção 

experimental (ALMERÍA et al., 2014). Sabe-se que a imunorregulação que ocorre na 

interface materno-fetal, com a expressão aumentada de IL-10, TGF-β, IL-4 e IL-5, 

pondera os efeitos das citocinas pró-inflamatórias, conferindo proteção ao feto 

(INNES, 2007; ALMERIA et al., 2016; DARWICH et al., 2016). Em contrapartida, na 

infecção por N. caninum, essa modulação da resposta Th1 contra o parasita favorece 

a proliferação do parasita e a transmissão vertical, podendo afetar a saúde do feto 

(QUINN; MILLER; ELLIS, 2004; INNES, 2007). Rosbottom e colaboradores (2011) 

demonstraram a resposta imune materna ativada em animais naturalmente infectados 

com N. caninum. Parasitas foram detectados na placenta e nos fetos com presença 

de células T CD4+ e CD8+, e grande aumento de IFN-γ, IL-12, TNF-α, e também de 

IL-4 e IL-10, mostrando uma mistura dos padrões Th1 e Th2 de resposta. Apesar da 

resposta imune estabelecida, não houve dano suficiente a ponto de causar a morte 

dos fetos, sugerindo que a sobrevivência do feto depende de sua imunocompetência 

no momento da infecção (ROSBOTTOM et al., 2011).  
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1.4. Funções das galectinas, em especial galectina-1 

As galectinas são proteínas da família das lectinas, as quais se ligam a 

carboidratos de modo específico e são conhecidas como proteínas ligantes de 

glicanas (glycan-binding protein) (BLIDNER et al., 2015; KAMILI et al., 2016). As 

galectinas, formalmente conhecidas como lectinas do tipo S, se ligam a 

glicoconjugados animais com afinidade para resíduos beta-galactosídeos, que 

participam de vários processos biológicos e patológicos, incluindo a resposta 

imunológica adaptativa e inflamação (DHIRAPONG et al., 2009; VASTA, 2009; LIU; 

RABINOVICH, 2010). A família das galectinas é formada por lectinas homólogas nas 

sequências proteicas conservadas no domínio de reconhecimento de carboidrato 

(CRD) (LIU, 2000; NIO-KOBAYASHI, 2016). Baseado nas características estruturais, 

as galectinas são classificadas em três tipos: prototypical, chimera e tandem-repeat. 

A maioria das galectinas pertence à classe prototypical, que contém um único CRD e 

existem como homodímeros (galectina-1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 15); as tandem-

repeat contém 2 CRD conectados por uma cadeia polipeptídica (galectina-4, 6, 8, 9 e 

12); já a galectina-3, é a única chimera já descrita e tem estrutura particular, 

corresponde a um monômero com um único CRD (C-terminal) associado a um 

domínio regulatório (N-terminal), que contém repetições de uma sequência rica em 

prolina, glicina e tirosina (Figura 2) (LIU, 2000; LIU; RABINOVICH, 2010; VASTA, 

2012; BLIDNER et al., 2015; RAPOPORT; BOVIN, 2015).  
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Figura 2. Classificação das galectinas de mamíferos. A: As galectinas são classificadas 
em três grupos de acordo com suas características estruturais: prototypical, chimeric e 
tandem-repeat. Prototypical: Galectinas-1, -2, -5, -7, -10, -11, -13, -14 e -15; Chimeric: 
Galectina-3; Tandem-repeat: Galectinas-4, -6, -8, -9, -12. Os domínios de reconhecimento de 
carboidratos (CRD) das galectinas apresentam aproximadamente 130 resíduos de 
aminoácidos, sendo que apenas alguns desses resíduos interagem diretamente com os 
carboidratos. B: Representação das galectinas se ligando às glicanas da superfície de células 
hospedeiras. C: Representação da interação das galectinas com as glicanas da superfície de 
células hospedeiras e com as glicanas da membrana do patógeno. Adaptado de Vasta G.R., 
et al. Frontiers in Immunology, 2012, 3(33). 

 

Várias células do sistema imunológico e outros tipos celulares expressam as 

galectinas, que podem participar de interações célula-matriz extracelular e modular 

funções celulares (LIU, 2000; LIU; RABINOVICH, 2010). Embora as galectinas não 

possuam um peptídeo sinal clássico de secreção, elas são encontradas também no 

espaço extracelular, não apenas no núcleo e citosol da célula (VASTA et al., 2012). 

Quando secretadas, as galectinas têm a capacidade de se ligar às glicanas da 

superfície das células em que são produzidas, de outras células no microambiente em 

que se encontram, ou ainda se ligar em glicanas da matriz extracelular e, assim, 
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modular tanto a resposta imune inata quanto adaptativa (SCHNAAR, 2016). Estas 

galectinas secretadas, ao contrário de citocinas e quimiocinas, não têm receptores 

específicos, mas podem mediar a comunicação entre as células do sistema imune 

através do reconhecimento de um grupo específico de glicoconjugados nas 

superfícies celulares (YANG; RABINOVICH; LIU, 2008).  

Inicialmente as galectinas foram descritas como ligantes endógenos de glicanas 

self, capazes de mediar processos de diferenciação celular e organização tecidual e 

regular a homeostase imunológica (STOWELL et al., 2008; YANG; RABINOVICH; LIU, 

2008; SCHNAAR, 2016). Atividades intra e extracelulares foram descritas, nesse 

sentido, como a capacidade de apresentar interações bivalentes ou multivalentes com 

glicanas na superfície de várias células do sistema imune, exercendo funções como 

produção de citocinas e mediadores, adesão celular, apoptose e quimiotaxia. 

Intracelularmente, as galectinas podem participar nas vias de sinalização e modulação 

de respostas biológicas como apoptose, diferenciação celular e migração (LIU, 2000; 

YANG; RABINOVICH; LIU, 2008; LIU; RABINOVICH, 2010). Essas galectinas 

também podem desempenhar funções importantes no desenvolvimento de inflamação 

aguda e crônica associadas com alergias, doenças autoimunes, aterosclerose, 

processos infecciosos e câncer (LIU; RABINOVICH, 2010; NIO-KOBAYASHI, 2016).  

Posteriormente, tornou-se claro que as galectinas também possuem a 

propriedade de se ligar em glicanas non-self na superfície de patógenos, atuando 

como PRR no reconhecimento de uma variedade de vírus, bactérias, fungos e 

protozoários (VASTA, 2009), e, então, mediar as funções efetoras da resposta imune 

inata (SATO et al., 2009; VASTA, 2012; VASTA et al., 2012), propriedade já bem 

caracterizada para outros tipos de lectinas, as quais têm a capacidade de induzir a 

produção de óxido nítrico em macrófagos, bem como a secreção de citocinas. O 

potencial papel das galectinas como PRR tornou-se uma área de grande atenção. A 

diversidade do repertório de galectina em cada organismo e as variações na 

especificidade de cada galectina em relação às glicanas alvo, sugerem uma certa 

diversidade e plasticidade no reconhecimento de estruturas non-self por essas 

galectinas (VASTA, 2012). 

 Dentre os membros da família dessas lectinas, as galectinas 1 e 3 apresentam 

maior destaque no desempenho das atividades imunomoduladoras descritas 

anteriormente. A galectina-1 é uma proteína de 14kDa, existente na forma de 

homodímero e apresenta uma vasta distribuição tecidual e expressão aumentada em 
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condições patológicas, sendo produzida por diversos tipos celulares, incluindo 

algumas células do sistema imunológico ( LIU, 2000; COOPER et al., 2012). É descrita 

na literatura por participar da homeostase de células da imunidade inata e adaptativa 

através da regulação do crescimento, progressão do ciclo celular e indução ou inibição 

de apoptose (RABINOVICH et al., 2007; STOWELL et al., 2007, 2008; DIAS-BARUFFI 

et al., 2010; COOPER et al., 2012). 

O papel imunorregulador da galectina-1 nas funções dos leucócitos evidenciou 

sua capacidade de induzir apoptose em células T ativadas (RABINOVICH; 

RUBINSTEIN; TOSCANO, 2002; BLIDNER et al., 2015), especificamente através da 

ligação ao receptor de células T (TCR) e sinalização (VESPA et al., 1999). Porém, 

estudos posteriores mostraram que a galectina-1 induz a exposição de fosfatidilserina 

independente das alterações no potencial mitocondrial, ativação das caspases ou 

morte celular e que mesmo expondo a fosfatidilserina, estas células não apresentaram 

alterações na morfologia de membrana, nem formação de bleb (extrusões na 

superfíce), características típicas de células em apoptose (DIAS-BARUFFI et al., 

2003; STOWELL et al., 2009). Apesar de a galectina-1 não interferir na viabilidade das 

células T, a mesma induz a produção de IL-10 e diminui a produção de IFN-γ por 

células T ativadas, sugerindo imunossupressão mediada pela galectina-1 in vivo 

(STOWELL et al., 2008). Recentemente, foi descrito que a indução de apoptose em 

células T é feita pela galectina-1 extracelular secretada, e não pela galectina 

intracelular. Porém, embora o mecanismo ainda não tenha sido elucidado, sabe-se 

que a galectina-1 intracelular regula a responsividade das células T à apoptose 

induzida pela galectina-1 extracelular (DEÁK et al., 2015).  

Além disso, foi visto que a galectina-1 é capaz de elicitar a produção de IL-10, 

contribuindo para a proliferação de células T regulatórias (Treg) (VAN DER LEIJ et al., 

2004) e suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias (RABINOVICH; 

RUBINSTEIN; TOSCANO, 2002; RABINOVICH et al., 2007), levando a uma regulação 

do padrão de resposta patogênico Th1 para o não patogênico Th2.  

Foi demonstrado também que a galectina-1 tem uma importante função em 

promover uma tolerância feto-maternal, por alterar o balanço de citocinas, 

direcionando para um perfil de resposta dominante anti-inflamatório (Th2) (BLOIS et 

al., 2007; BARRIENTOS et al., 2014). Isso provavelmente se explica devido ao maior 

potencial de ligação da galectina-1 em células Th1 que Th2, o que regula 

negativamente a resposta mediada por células Th1, pela indução da sua morte 
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(TOSCANO et al., 2007a). Blois e colaboradores (2007) demonstraram que animais 

nocaute para galectina-1 prenhes tiveram altas taxas de aborto e quando tratados com 

galectina-1 exógena os abortos deixaram de existir e houve o aumento dos níveis de 

IL-10. As funções imunomoduladoras de galectinas, principalmente gal-1, são críticas 

para a manutenção da gestação, e os autores chegam a sugerir que a galectina-1 

possui potencial terapêutico em gestações ameaçadas (BLOIS et al., 2007, 2015). 

Neste sentido, nosso colaborador Marcelo Dias Baruffi possui uma patente licenciada 

(DIAS-BARUFFI et al., 2014), a qual o uso de gal-1 exógena é dirigido para aumentar 

taxa de fertilidade com incremento da implantação embrionária em vacas a serem 

submetidas à inseminação artificial ou na recepção de embriões. Atualmente, o 

produto é comercializado pela empresa Inprenha Biotecnologia com o nome comercial 

“Tolerana”. 

  

1.5. Papel da galectina-1 nas infeções  

As galectinas têm sido alvo de estudos em infecções causadas por diversos 

tipos de patógenos, dentre eles protozoários, vírus e fungos, devido, entre outras 

propriedades, sua atividade imunomoduladora. 

Trichomonas vaginalis é um protozoário sexualmente transmissível, que infecta 

principalmente mulheres em idade reprodutiva, comumente associado com o 

aparecimento de outras doenças genitais (FICHOROVA, 2010). Estudos in vitro 

utilizando-se células epiteliais cervicais e vaginais, que são as células hospedeiras 

que mantém a aderência, sobrevivência e replicação do parasita no trato genital, 

sugerem o envolvimento das galectinas-1 e 3 nessa infecção (OKUMURA; BAUM; 

JOHNSON, 2008; CHATTERJEE et al., 2015; FICHOROVA et al., 2016). Estudos em 

modelos animais identificaram que as células humanas epiteliais normais expressam 

galectinas-1 e 3 que são capazes de se ligar à uma lipofosfoglicana (LPG) presente 

na superfície desse parasita, atuando, dessa forma, como receptor para o protozoário 

T. vaginalis e contribuindo para a adesão e persistência do parasita na superfície de 

células epiteliais (OKUMURA; BAUM; JOHNSON, 2008; FICHOROVA et al., 2016). 

Além disso, foi visto que as galectinas secretadas pelas células epiteliais vaginais 

durante a infecção podem modular a resposta celular inflamatória (FICHOROVA, 

2010).  

 Para Toxosplasma gondii, protozoário do filo Apicomplexa causador da 

toxoplasmose, estudos envolvendo galectina são predominados por galectina-3, que 
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relatam sua participação no reconhecimento do parasita por macrófagos e nas 

funções efetoras de neutrófilos (ALVES et al., 2010, 2013; DEBIERRE-GROCKIEGO 

et al., 2010). A galectina-1 também pode estar envolvida na adesão do T. gondii à 

célula hospedeira, dando suporte ao processo de invasão, uma vez que foi observado 

que essa lectina é capaz de se ligar às âncoras de glicosilfosfatidilinositol (GPI) da 

superfície do parasita. Em nível celular, foi observado que a produção de TNF-α por 

macrófagos, induzida por T. gondii, depende da expressão de galectina-3 mas não de 

galectina-1 (DEBIERRE-GROCKIEGO et al., 2010).  

 Trypanossoma cruzi, parasita causador da Doença de Chagas, também tem sido 

investigado em modelos experimentais, onde um duplo papel imunorregulador da 

galectina-1 foi mostrado em diferentes concentrações desta proteína, gerando 

diferentes efeitos no controle da replicação do T. cruzi. Baixas concentrações de 

galectina-1 aumentam a replicação parasitária sem afetar a sobrevivência dos 

macrófagos e doses mais altas induzem a apoptose de tais células e inibem a 

replicação do parasita. Além disso, a galectina-1, na sua concentração mais baixa, 

conseguiu regular negativamente os mediadores críticos para a morte de parasitas, 

tais como IL-12 e óxido nítrico, enquanto não afetou a secreção de IL-10 (ZÚÑIGA et 

al., 2001). Outros estudos realizados para a avaliação do envolvimento da galectina-

1 na infecção aguda experimental por T. cruzi, demonstraram que a ausência de 

galectina-1 endógena ou o tratamento dos animais com galectina-1 exógena 

desencadeiam resposta imunológica eficiente no combate à infecção (RIUL, 2010; 

2014). Além disso, recentemente foi reportado que camundongos nocautes para 

galectina-1 infectados com T. cruzi são resistentes à infecção se comparados com o 

grupo selvagem (PONCINI et al., 2015). Animais nocautes apresentaram mortalidade 

reduzida e menor carga parasitária no tecido muscular. Esse efeito foi acompanhado 

por um aumento de células T CD8+ e maior número de células T CD4+ produtoras de 

IFN-γ. Sugere-se que esse fenótipo esteja associado à uma disfunção nas 

propriedades reguladoras devido à falta de gal-1, levando à exacerbação da resposta 

Th1 (PONCINI et al., 2015). Em contrapartida, foi também relatado que a galectina-1 

endógena está relacionada à proteção contra a infecção por T. cruzi. A falta de 

galectina-1 endógena em modelos murinos leva a uma parasitemia aumentada, sinais 

reduzidos de inflamação nos tecidos do coração e do músculo esquelético e taxas de 

sobrevivência mais baixas em resposta à infecção intraperitoneal com T. cruzi. Um 

outro dado interessante é que a infecção por este parasita altera o glicofenótipo de 
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células cardíacas, reduzindo a ligação de gal-1 exógena à superfície celular 

(BENATAR et al., 2015).  

 Com relação à infecções virais, o papel da galectina-1 também tem sido 

explorado, mostrando que a expressão de galectina-1 endógena contribui para a 

resistência dos macrófagos à infecção in vitro com vírus da dengue (DENV-1) e é 

também importante para a suscetibilidade fisiológica dos camundongos à infecção in 

vivo com esse vírus, sugerindo que a galectina-1 possa desempenhar um potencial 

antiviral (TOLEDO et al., 2014). Além disso, foi visto que a galectina-1 aumenta a 

cinética de adsorção do vírus da imunodeficiência humana (HIV-1) em macrófagos, o 

que facilita a infectividade do vírus ao encurtar o tempo necessário para estabelecer 

uma infecção. Galectina-1 também funcionaria como um receptor de absorção solúvel 

e aumentaria a captação do vírus HIV-1 por macrófagos (OUELLET et al., 2005; 

MERCIER et al., 2008).  

Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico responsável pela doença pulmonar 

histoplasmose. Recentemente foi demonstrado que a deficiência de gal-1 promove o 

aumento da concentração de NO e de citocinas pró-inflamatórias, além do aumento 

de infiltrado neutrofílico no pulmão de camundongos infectados com H. capsulatum, 

se comparado ao grupo selvagem. Além disso, macrófagos destituídos de galectina-

1 infectados com esse fungo exibiram elevados níveis de RNA mensageiro para 

prostaglandina E, sugerindo que a galectina-1 contribui para a resposta de fagócitos 

contra a infecção (RODRIGUES et al., 2016). 

Modelos murinos destituídos do gene da galectina-1 representam uma 

ferramenta muito útil na investigação do papel da galectina-1 endógena em modelos 

de infecção (BENATAR et al., 2015; PONCINI et al., 2015; RODRIGUES et al., 2016). 

Além disso, a suplementação com galectina-1 recombinante exógena tem sido uma 

estratégia bastante estudada para utilização na terapêutica de doenças inflamatórias 

crônicas e autoimunes (SANTUCCI et al., 2000, 2003; BAUM et al., 2003; PERONE 

et al., 2006; TOSCANO et al., 2006; BENATAR et al., 2015; BLIDNER et al., 2015; 

PÉREZ et al., 2015). Entretanto, mais estudos são necessários para estabelecer o 

papel imunorregulador da galectina-1 em diferentes modelos experimentais, dentre 

eles os de infecção, visando a melhor compreensão dos mecanismos 

imunorregulatórios dessa lectina. Assim, com o intuito de esclarecer alguns destes 

mecanismos, nosso trabalho foi proposto e direcionado para o estudo do papel da 
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galectina-1 na resposta imunológica do hospedeiro na infecção experimental por N. 

caninum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

                                                                                  - Conclusões - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 



99 

                                                                                  - Conclusões - 
 

6. Conclusões 

 

- A galectina-1 se liga de maneira específica e dose-dependente aos taquizoítas de 

Nc1-lacZ e não interfere no processo invasivo de N. caninum; 

 

- Nc1-lacZ é capaz de estimular resposta imune em hospedeiro murino; 

 

- A galectina-1 endógena medeia perfis imunológicos da resposta do hospedeiro, 

inibindo mecanismos efetores da resposta inata e estimulando a resposta adaptativa 

contra o parasita N. caninum; 

 

- A galectina-1 exógena, em animais selvagens, promove o controle do parasita nos 

primeiros dias de infecção, por estimular uma resposta inflamatória contra o parasita;  

 

- A suplementação com galectina-1 exógena, na ausência de galectina-1 endógena, 

gera imunorregulação direcionada para o padrão não inflamatório na reposta do 

hospedeiro contra o parasita N. caninum.  
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Anexo I: Parecer do Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 

 


