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RESUMO 

 

 

PAULA, Thaís Plepis de. S Avaliação do impacto da galectina-1 sobre a infecção 

experimental por vírus Zika. 2019. 69 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

O vírus Zika é um arbovírus da família Flaviviridae causador de uma importante doença em 

humanos. A fisiopatologia desta arbovirose é pouco conhecida e não existem vacinas ou 

terapias clinicamente aprovadas capazes de controlar e prevenir esta doença viral. A infecção 

por Zika pode ser desde assintomática, até provocar distúrbios neurológicos graves, como a 

síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia em recém-nascidos de mães infectadas, e até a 

morte de neonatos e indivíduos imunocomprometidos. O reconhecimento de glicanas por 

lectinas do hospedeiro participa do mecanismo molecular de infecção pelo vírus Zika.  A 

galectina-1 (Gal-1), uma proteína endógena capaz de reconhecer glicanas de agentes 

infecciosos, inibe a infecção causada por outro arbovírus (Dengue). Entretanto, não existem 

relatos na literatura sobre o papel da Gal-1 na virose causada por vírus Zika. Neste trabalho, 

foi avaliado o potencial efeito inibitório da Gal-1 na infecção experimental por este vírus. 

Com o uso das técnicas de Slot-Blot e ELISA demonstrou-se que a Gal-1 foi capaz de 

interagir diretamente com o vírus Zika (cepa asiática: PE243). O pré-tratamento deste vírus 

com Gal-1 exógena e a adição concomitante desta proteína com o inóculo viral reduziram a 

infecção de células A549 (carcinoma epitelial pulmonar humano) e de macrófagos de 

camundongos BALB/c deficientes (Lgals1
-/-

) ou não (Lgals1
+/+

) do gene da Gal-1. A lactose 

(carboidrato hapteno específico), e não a sacarose (carboidrato hapteno inespecífico), inibiu 

tanto a interação direta da Gal-1 com o vírus Zika, quanto sua ação anti viral in vitro. 

Curiosamente, macrófagos Lgals1
-/-

 ou Lgals1
+/+

 infectados, na ausência de Gal-1 exógena, 

apresentaram carga viral semelhante e o tratamento da célula A549 com esta proteína, após a 

infecção, não reduziu a taxa de infectividade. Isso sugere a necessidade da presença de 

concentrações adequadas da forma ativa da Gal-1 no espaço extracelular para que exerça sua 

atividade anti viral na fase inicial de infecção. Para testar esta hipótese, células CHO parentais 

(CHO-K1: não deficientes de ligantes para Gal-1 e secretoras da forma ativa desta lectina) ou 

mutantes (CHO-Lec8: deficientes de ligantes para Gal-1 e não secretoras da forma ativa desta 

lectina), ambas transfectadas com o gene desta lectina fusionada à Green Fluorescent Protein, 

foram infectadas com o vírus Zika. As células CHO-Lec8 são sensíveis aos efeitos citopáticos 

deste vírus, diferentemente das células CHO-K1, e isto pode estar associado à incapacidade 

destas células em secretar a forma ativa da Gal-1. Para avaliar o impacto da Gal-1 na infecção 

in vivo por Zika, camundongos Lgals1
-/-

 ou Lgals1
+/+

 foram infectados e seus rins e cérebros 

foram submetidos às análises histopatológicas (H&E). Apenas os órgãos dos animais Lgals1
-/- 

infectados apresentaram padrão robusto de lesão tecidual (redução numérica de glomérulos, 

retração glomerular discreta, redução de corpos neurais e de células de Purkinje, aumento das 

células gliais e diminuição da densidade neurofibrilar). No bojo destes resultados, sugere-se 

que a forma ativa da Gal-1 no espaço extracelular participa da resistência do hospedeiro 

contra a infecção pelo vírus Zika. Finalmente, entende-se que este trabalho poderá contribuir 

para o melhor entendimento da fisiopatologia desta arbovirose, e para o desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas anti-Zika associadas ao reconhecimento de carboidratos por 

Gal-1. 

 

Palavras-chave: Vírus Zika. Galectina-1. Infecção experimental. 
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ABSTRACT 

 

 

PAULA, Thaís Plepis de. S Evaluation of the impact of galectin-1 on experimental Zika 

vírus infection. 2019. 69 f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

The Zika virus is an arbovirus of the Flaviviridae family that causes an important disease in 

humans. The pathophysiology of this arboviruses is poorly understood and there are no 

clinically approved vaccines or therapies capable of controlling and preventing this viral 

disease. Zika infection may be asymptomatic or even lead to severe neurological disorders, 

such as Guillain-Barré syndrome and microcephaly in newborns of infected mothers, and 

even the death of neonates and immunocompromised individuals. The recognition of glycans 

by host lectins participates in the molecular mechanism of Zika virus infection. Galectin-1 

(Gal-1), an endogenous protein capable of recognizing glycans of infectious agents, inhibits 

infection caused by another arbovirus (Dengue). However, there are no reports in the 

literature about the role of Gal-1 in the virosis caused by Zika virus. In this work, the potential 

inhibitory effect of Gal-1 on experimental infection by this virus was evaluated. Slot-Blot and 

ELISA techniques demonstrated that Gal-1 was able to interact directly with Zika virus 

(Asian strain: PE243). Pretreatment of this virus with exogenous Gal-1 and the concomitant 

addition of this protein in the viral inoculum reduced infection of A549 (human lung 

epithelial carcinoma cells) and macrophages from BALB/c mice deficient or not of the Gal-1 

gene, Lgals1
-/-

 and Lgals1
+/+

, respectively. Lactose (specific hapten carbohydrate), but not 

sucrose (non-specific hapten carbohydrate), inhibited both the direct interaction of Gal-1 with 

the Zika virus and its anti-viral action in vitro. Interestingly, infected Lgals1
-/-

 or Lgals1
+/+

 

macrophages, in the absence of exogenous Gal-1, had similar viral loads, and the treatment of 

the A549 cell with this protein post-infection did not reduce the infectivity rate. This suggests 

that the presence of suitable concentrations of the active form of Gal-1 in the extracellular 

space is required in order to exert its anti-viral activity in the initial phase of infection. To test 

this hypothesis, parental CHO cells (CHO-K1: non-deficient of Gal-1 ligands and secreting 

the active form of this lectin) or mutants (CHO-Lec8: deficient of Gal-1 ligands and non-

secreting active form of this lectin), both transfected with the gene encoding a fusion protein 

(Gal-1 and Green Fluorescent Protein), were infected with the Zika virus. CHO-Lec8 cells, 

and not CHO-K1 cells, were susceptible to the cytopathic effects of this virus, and this may be 

associated with the inability of these cells to secrete the active form of Gal-1. To assess the 

impact of Gal-1 on Zika's in vivo infection, Lgals1
-/-

 or Lgals1
+/+

 mice were infected and their 

kidneys and brains were submitted to histopathological analysis (H & E). Only the organs of 

the infected Lgals1
-/-

 animals presented a robust pattern of tissue injury (numerical reduction 

of glomeruli, discrete glomerular retraction, reduction of neural and Purkinje cells, increase of 

glial cells and decrease of neurofibrillary density). In the context of these results, it is 

suggested that the active form of Gal-1 in the extracellular space participates in host 

resistance against Zika virus infection. Finally, it is understood that this work may contribute 

to a better understanding of the pathophysiology of this arboviruses, and the development of 

novel anti-Zika therapeutic strategies associated with the recognition of carbohydrates by Gal-

1. 

 

 

Palavras-chave: Zika virus. Galectin-1. Experimental infection.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus da família Flaviviridae e é predominantemente 

transmitido pelo mosquito Aedes spp, embora existam indícios de que a transmissão também 

possa ocorrer verticalmente (BESNARD et al., 2014), sexualmente (MUSSO et al, 2015), por 

transfusão sanguínea (MUSSO et al, 2014) e via transplantes de órgãos (MARTINEZ; 

GARZA; CUELLAR-BARBOZA, 2019). A infecção por vírus Zika desenvolve-se, na 

maioria dos casos, de forma assintomática, mas pode causar um quadro clínico de febre, 

erupções cutâneas, dores de cabeça e nos olhos, dores musculares e nas articulações,  

conjuntivite não purulenta e complicações neurológicas (MARTINEZ; GARZA; CUELLAR-

BARBOZA, 2019). 

Foi primeiramente identificado e isolado de um macaco Rhesus na Uganda, em 1947, 

na floresta Zika, de onde seu nome foi retirado (DICK; KITCHEN; HADDOW, 1952). Cinco 

anos depois, detectou-se o primeiro caso humano da doença (SMITHBURN, 1952). Entre as 

décadas de 60 e 80 expandiu-se a distribuição geográfica do vírus, atingindo a Ásia 

equatorial, com casos esporádicos (FAYE et al., 2014). Apenas em 2007, deu-se início ao 

primeiro surto de Zika, em Yap, ilha pertencente aos Estados Federados da Micronésia, cuja 

estimativa foi de que 73% da população tenha sido infectada (DUFFY et al, 2009). Entre 

2013 e 2015, novos surtos da doença ocorreram, atingindo a Polinésia Francesa (CAO-

LORMEAU et al., 2014), outras regiões da África e Ásia, e chegando às Américas, com 

significante número de ocorrências, sendo o Brasil o maior afetado até agora (ROTH et al, 

2014; OMS, 2015). A incidência da virose causada pelo vírus Zika está diminuindo no 

território nacional, entretanto, no período de 30/12/2018 a 26/01/2019, foram registrados 630 

casos prováveis de Zika no país, com incidência de 0,3 caso/100 mil habitantes (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2019). 

A disseminação do vírus e da doença foi acompanhada de desenvolvimentos 

frequentes de microcefalia e outras desordens neurológicas em recém-nascidos de mães 

infectadas, levando muitas vezes a episódios convulsivos, comprometimento físico e de 

aprendizagem à medida que envelhecem e, em alguns casos mais graves, à morte do neonato; 

e desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré, na qual o sistema imunológico atinge os 

nervos periféricos, causando dormência e paralisia nos membros e face, podendo evoluir para 

paralisia permanente e até atingir os pulmões, levando à insuficiencia respiratória e óbito se 
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não tratada. Tendo em vista a comprovação da relação entre a infecção por vírus Zika e o 

desenvolvimento dessas enfermidades (SCHULER-FACCINI et al., 2016; CAO-LORMEAU 

et al., 2016; CAUCHEMEZ et al., 2016; MARTINEZ; GARZA; CUELLAR-BARBOZA, 

2019),  em fevereiro de 2016,  foi realizada a declaração pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de que o vírus Zika representa uma emergência de saúde pública a nível internacional 

(OMS, 2016). Além disso, foram reconhecidas mortes relacionadas ao vírus Zika, sendo que a 

maioria dos pacientes fatais possuiam alguma doença adjacente ou eram 

imunocomprometidos, como é o caso de portadores de lúpus eritematoso e artrite reumatoide, 

com infecções disseminadas para sangue, cérebro, rim, pulmão, baço, fígado e coração 

(SARMIENTO-OSPINA et al., 2016; ARZUZA-ORTEGA et al., 2016; PAHO/WHO; 2017).  

No ano de 2015, 658 municípios brasileiros registraram a notificação de  2.975  casos 

suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika e 37 casos de morte de neonatos 

associados a esta virose (BRASIL. Ministério da Saúde, 2016). 

O vírus Zika é um flavivírus, portanto é um vírus de RNA positivo de cadeia simples, 

com genoma de aproximadamente 11.000 bases que codifica três proteínas estruturais 

[precursor da membrana (prM), glicoproteína do envelope (E) e capsídeo (C)] e sete proteínas 

não-estruturais (NS: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5), as quais são 

fundamentais para a entrada, replicação e propagação virais (ROUTHU; BYRAREDDY, 

2017; LIN et al., 2018; SIROHI; KUHN, 2017; HASAN et al., 2018). Na forma madura do 

vírus, o envelope viral apresenta 90 heterodímeros de proteína E e M. A proteína M é formada 

por meio da clivagem da proteína prM pela protease furina (hospedeiro), que remove o 

peptídeo pr e expõe o “loop” de fusão, tornando-a fusogenica e infecciosa (LINDENBACH; 

MURRAY; THILE, 2013; MUKHOPADHYAY; KUHN; ROSSMANN, 2005; ZHANG et 

al., 2004, ZHANG et al., 2013).  

A proteína E é estruturalmente conservada entre os flavivírus e é constituída de três 

domínios distintos (figura 1). O domínio I é o central do monômero dobrado, importante para 

a entrada dos vírus; o domínio II contém o loop de fusão, responsável pela fusão com a 

membrana endossomal em baixos pHs; e o domínio III, com arranjo similar à 

imunoglobulina, pode conter um sítio de reconhecimento de receptores da superfície celular e 

tem sido apontado como alvo para anticorpos (BHARDWAJ et al., 2001; CHIN; CHU; NG,  

2007; CHU et al., 2005; REY et al., 1995).  
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Figura 1. Estrutura geral do envelope do vírus Zika. A) Estrutura da proteína E do vírus, permitindo a 

visualização dos domínios I, II e III, representados pelas cores vermelho, amarelo e azul, respectivamente, e o 

peptídeo de fusão em verde. B) Estrutura secundária do dímero formador do envelope proteico do vírus, 

evidenciando os três domínios e o peptídeo de fusão com as mesmas cores da figura 1A, destacando também a 

presença de glicanas (azul claro) na superfície desta proteína. Fontes: adaptados de KUHN et al, 2002; 

SEVVANA et al, 2018. 
 

A interação vírus/célula-hospedeira se inicia com o reconhecimento de glicanas 

compostas por N-glicosilações ou de glicosaminoglicanos (GAGs)  conjugados à proteína E 

dos flavivírus, incluindo o Zika, por receptores do hospedeiro. Outras proteínas virais também 

são glicosiladas e seus papéis estão relacionados com o arranjo e a estabilidade estrutural da 

partícula viral (IDRIS; MUHARRAM; DIAH, 2016). Estes receptores de carboidratos 

pertecem a duas categorias, as proteínas ligadoras de glicanas (lectinas) e as proteínas 

ligadoras de GAGs, respectivamente (figura 2) (KIM et al., 2017; SMIT et al., 2011; HAMEL 

et al., 2015). As lectinas Cálcio-dependente (Tipo C), dentre outras, participam desta 

interação patógeno-hospedeiro, como por exemplo a  DC-SIGN (Dendritic cell-specific 

intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin -  HAMEL et al., 2015), MMR 

(Macrophage mannose receptor – MILLER et al., 2008) e CLEC5A (C-type lectin member 5 

- CHEN et al., 2008). Segundo alguns autores, estas proteínas ligadoras de glicanas atuam 

como fatores de ligação ou receptores de reconhecimento padrão (PRR - do inglês Pattern 

Recogtion Receptors) por reconhecerem carboidratos virais classificados como Padrões 

Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs - do inglês Pathogen-associated moleculas 

patterns) e medeiam a internalização endossômica destes agentes, disparo do processo de 

apresentação antigênica e de eliminação destes patógenos (CAMBI; KOOPMAN; FIGDOR, 

2005). Entretanto, alguns autores discordam da classificação destas proteínas ligadoras de 

glicanas com PRRs, uma vez que as mesmas também reconhecem glicanas do próprio 

hospedeiro (VASTA et al., 2012). 
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Figura 2. Interações vírus-hospedeiro dependentes de carboidratos, por meio da ligação da proteína E ao 

DC-SIGN e ao GAG. À esquerda, o domínio de reconhecimento de carboidrato (CRD) do DC-SIGN, na 

presença de Ca
2+

, reconhece o resíduo de manose na proteína E glicosilada. À direita, o envelope proteico 

contendo receptores de GAG, liga-se ao GAG presente na superfície da célula hospedeira. DC-SIGN: do inglês, 
dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin, receptor de lectinas presente em 

células dendríticas e macrófagos. GAG: glicosaminoglicano. Fonte: adaptado de KIM et al., 2017. 
 

As galectinas são proteínas ligadoras de glicanas (do inglês, glycan-binding proteins – 

GBP – ARTHUR et al., 2015), também conhecidas como lectinas (do Latim lego, escolher – 

BOYD; SHAPLEIGH, 1954), que se ligam à carboidratos compostos por resíduos de β-

galactosídeos de modo reversível e específico. As galectinas são moléculas multifuncionais e 

apresentam importantes papéis fisiológicos como embriogênese, controle da resposta 

inflamatória, modulação da resposta imunológica adaptativa, regeneração e diferenciação 

teciduais, entre outros processos, ora regulando positivamente, ora negativamente (CAMBY 

et al., 2006; CUMMINGS; LIU, 2009; ARTHUR et al., 2015).  

O reconhecimento dos β-galactosídeos está associado, preferencialmente, à região 

polipeptídica distinta dessas lectinas, denominada domínio de reconhecimento de carboidrato 

(CRD, do inglês, carbohydrate recognition domain) (BARONDES et al, 1994; VARKI et al., 

2009). As galectinas são formadas por uma única cadeia polipeptídica, contendo 1 ou 2 CRDs. 
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São divididas em três grupos, baseado na arquitetura das mesmas. A figura 3 mostra as 

classes estruturais das galectinas: - (i) prototipo, com único CRD, podendo se dimerizar; (ii) 

quimérica, que apresenta único domínio CRD na porção C-terminal, com uma sequência 

ligadora (peptídeo linker), rica em prolina, glicina e tirosina; ou (iii) repetições em série 

(tandem repeat), com dois CRDs distintos (BARONDES et al., 1994).  

 

 

Figura 3. A família Galectina de proteínas ligantes de β-galactosídeos. Galectinas são classificadas em três 

grupos distintos, baseado em sua estrutura quaternária: prototípicas, quiméricas e repetições em série (tandem-

repeat). Galectinas prototípicas são: Gal-1, Gal-2, Gal-7, Gal-10, Gal-13 e Gal-14. Quiméricas: Gal-3. 

Repetições em série: Gal-4, Gal-8, Gal-9 e Gal-12. Fonte: adaptado de ARTHUR et al., 2015. 

 

As galectinas são expressas por uma grande variedade de tipos celulares, podendo 

participar de interações célula-célula e célula-matriz extracelular e modular funções celulares 

(CAMBY et al., 2006; CUMMINGS; LIU, 2009; ARTHUR et al., 2015). No meio 

extracelular, a interação dessas galectinas com glicanas das superfícies de células do sistema 

imunológico pode promover diversos processos como a modulação da produção de citocinas e 

mediadores, adesão celular, apoptose, quimiotaxia e endocitose. Em um ambiente intracelular, 

podem participar de vias de sinalização e modular algumas respostas biológicas, como 

apoptose, diferenciação e migração celular. Sendo assim, essas proteínas podem desempenhar 

um papel importante no desenvolvimento da resposta inflamatória, doenças autoimunes, 

processos infecciosos e câncer (CUMMINGS; LIU, 2009;  LIU; RABINOVICH, 2005, 

2010). As galectinas, por não apresentarem peptídeo sinal em sua estrutura, são secretadas por 

mecanismos não-convencionais (POPA; STEWART; MOREAU, 2018). 
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A galectina-1 (Gal-1) é codificada pelo gene LGALS1, de 4.397 pares de bases, 

localizado no cromossomo 22, região q12 (CHIARIOTTI et al., 2002). O transcrito de 0,6 kb 

resulta do splicing de 4 éxons e codifica uma proteína de 135 aminoácidos (CHIARIOTTI et 

al, 2002). Uma de suas principais funções é a regulação da resposta imunológica (CAMBY et 

al., 2006; ARTHUR et al., 2015) e isto tem estimulado o seu uso como um alvo molecular 

promissor para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas aplicáveis a doenças associadas 

ao descontrole da resposta imunológica (CAMBY et al., 2006).  

A Gal-1 é uma proteína imunorregulatória multifuncional que exerce papéis essenciais 

durante a ocorrência de processos infecciosos por modular tanto a imunidade inata como a 

adaptativa por meio do reconhecimento de glicanas expressas em moléculas, células e matriz 

extracelular do hospedeiro (ARTHUR et al., 2015).  A ação imunorregulatória da Gal-1 é 

muito ampla compreendendo a ontogenia, diferenciação, ativação, migração e homeostase de 

vários tipos de leucócitos (linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos células B, células T 

reguladoras, células Nk/NKT, macrófagos, mastócitos, neutrófilos, eosinófilos e 

megacariócitos) e outras células (epiteliais, endoteliais, neuronais e outras) (DIAS-BARUFFI 

et al, 2003; STOWELL et al, 2007; TOSCANO et al, 2007; STOWELL et al, 2008; 

ILARREGUI et al, 2009; STOWELL et al, 2009; DIAS-BARUFFI et al, 2010; ARTHUR et 

al., 2015; CLEMENTE et al, 2017). 

Uma propriedade importante das galectinas, incluindo a Gal-1, é a habilidade destas 

proteínas de reconhecer glicanas de agentes infecciosos. Esta capacidade coloca as galectinas 

como fatores do hospedeiro para o reconhecimento de agentes infecciosos e efetores da 

imunidade inata contra bactérias, vírus, fungos e parasitas (VASTA, 2012; RABINOVICH, 

2005; RABINOVICH; GRUPPI, 2005; RABINOVICH et al., 2007; STOWELL et al., 2010; 

ARTHUR et al., 2015; LUJAN et al., 2018). Além disso, em algumas situações a interação de 

patógenos com as galectinas, via o reconhecimento de carboidratos não-próprios do 

hospedeiro,  pode favorecer a doença provocada pelo agente infeccioso (VASTA et al, 2017). 

Nessa linha, o papel da Gal-1 nas infecções virais pode variar de uma ação anti viral a uma 

atividade favorecedora de infecções por este tipo de agente patogênico. Esta lectina endógena 

apresenta atividades anti virais nas infecções provocadas por Dengue (TOLEDO et al., 2014), 

HSV-1 (RAJASAGI et al., 2012), Influenza virus (CHEN et al., 2015), Nipah vírus 

(LEVRONEY et al., 2005; GARNER, et al., 2010),  Nodavirus (POISA-BEIRO et al., 2009) 

e HIV-1 (AALINKEEL et al., 2017). Nesses casos, a Gal-1 controla negativamente a infecção 

interagindo diretamente com as glicoproteínas virais e, assim, inibindo sua mobilidade, 



7 

 

 

 

 

maturação e funções (TOLEDO et al., 2014 ; GARNER, et al., 2010), afetando a resposta 

imunológica das células hospedeiras (AALINKEEL et al., 2017; LEVRONEY et al., 2005). 

Por outro lado, a Gal-1 pode favorecer a infecção de células do hospedeiro por HSV-1 

(GONZALEZ et al., 2005), HIV-1 (ST-PIERRE et al., 2011) e HTLV-1 (GAUTHIER et al., 

2008).  Nesses casos, a Gal-1 age como uma molécula de adesão solúvel que estabiliza a 

ligação do vírus às células do hospedeiro e facilita sua entrada. Em relação aos flavivírus, 

existe apenas um trabalho que descreve a ação anti-Dengue da Gal-1 (TOLEDO et al., 2014). 

Na literatura, vários achados reportam o potencial uso terapêutico de galectinas 

recombinantes para diversas doenças, como por exemplo, as de origem autoimune ou 

inflamatórias, por seu envolvimento na homeostase celular, reduzindo a resposta imunológica 

de células T e exercendo efeito anti-inflamatório sobre neutrófilos polimorfonucleares (LIU, 

2002; CEDENO-LAURENT; DIMITROFF, 2012; SALATINO et al., 2008); ou uso de 

inibidores específicos dessas proteínas, como é o caso do câncer e HIV, visto  que a Gal-1 

atua favorecendo a angiogênese e crescimento tumoral, além de aumentar a ligação da 

proteína gp120 do vírus HIV nas células hospedeiras (THIJSSEN et al., 2006; CROCI et al., 

2014; ASTORGUES-XERRI et al., 2014; ST-PIERRE et al., 2011, 2012; CAMBY et al., 

2006;  CUMMINGS; LIU, 2009;  LIU; RABINOVICH, 2005, 2010;  VARKI et al., 2009). 

Considerando o paradigma associado à capacidade das galectinas de reconhecer 

glicanas próprias do hospedeiro ou de patógenos (VASTA et al., 2012; VASTA  et al., 2017), 

ainda é difícil dimensionar as condições estruturais de reconhecimento de glicanas por 

galectinas associadas a processos fisiológicos ou patológicos. No momento, vêm sendo feitos 

estudos de engenharia de proteínas na busca de arranjos estruturais de galectinas capazes de 

reconhecer de modo seletivo as glicanas associadas à processos fisiológicos ou patológicos. O 

principal objetivo destes estudos é a construção de moléculas mais efetivas para o tratamento 

de doença a partir da estrutura nativa das galectinas (LUDWIG  et al., 2019).  

Tendo em vista que a Gal-1 foi descrita como um potencial agente terapêutico para a 

doença causada pelo vírus Dengue (TOLEDO et al., 2014) e devido à inexistência de  relatos 

sobre o papel desta lectina na infecção causada por um outro flavivirus (Zika), este trabalho 

visou a avaliação da potencial ação terapêutica da Gal-1 na virose experimental causada por 

Zika. 
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2 OBJETIVO 

 

  

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial efeito inibitório da Gal-1 recombinante 

humana na infecção experimental por vírus Zika. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Representação gráfica: 
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3.1 Produção e purificação da Gal-1  

 

 

3.1.1 Indução da expressão da Gal-1 a partir de sistema procariótico 

 

 

A produção da Gal-1 foi realizada com base em protocolo previamente descrito 

(DIAS-BARUFFI et al., 2003). Para o pré-inóculo, utilizou-se a bactéria Escherichia coli 

M15 contendo o gene da Gal-1 recombinante selvagem, adicionando-a em tubo estéril com 30 

mL de meio Luria-Bertani (LB) e ampicilina (100 μg/mL), mantidos durante a noite a 37 ºC e 

sob agitação de 200 rpm. No dia seguinte, 25 mL do pré-inóculo foram diluídos em 1L de 

meio LB acrescido de antibiótico ampicilina (100μg/mL) e cultivados em um erlenmeyer de 

2L a 200 rpm e 37°C até atingir a densidade óptica em 600nm (D.O.600) de 0,45 – 0,50. Para 

indução da expressão da proteína, foi adicionado 0,5 mM de IPTG (Isopropil β-D-1-

tiogalactopiranosida), diluído previamente em 1 mL de meio LB, e incubado novamente a 

37ºC sob agitação de 200 rpm por um período de 4 horas. Decorrido este tempo, o conteúdo 

da cultura foi centrifugado a 5.000 x g por 20 minutos a 4ºC e todos os sedimentos foram 

transferidos para um único tubo, o qual foi centrifugado uma última vez, com posterior 

retirada de todo sobrenadante e armazenado numa temperatura de -80ºC. No dia seguinte, o 

sedimento bacteriano armazenado foi descongelado e lisado por meio da adição de 8 mL de 

tampão de lise [7mL de PBS, 14mM de β-mercaptoetanol, 1 tablete (cOmplete™, mini, 

EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail, Roche) de inibidor de protease, 1 mL de lisozima 

(1mg/mL), 10 μL de RNAse A e 10μL de DNAse (ambas a 10mg/mL), pH 7.4], 

homogeneizado e mantido em gelo por 30 minutos. Em seguida, o material foi submetido à 

lise mecânica por sonicador (Sonics Vibracell-VCX130- Sonics & Material Inc. New Down, 

CT – USA) com 7 pulsos de 20 segundos a 40 Watts com intervalos de 30 segundos em 

banho de gelo e, ao término, o conteúdo foi transferido para um falcon de 50mL e 

centrifugado a 10.000 x g, por 45 minutos a 4ºC, com posterior coleta do sobrenadante 

(sobrenadante bruto) em câmara fria, seguida da etapa de purificação da Gal-1. 
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3.1.2 Purificação da Gal-1 

 

 

A purificação da Gal-1 foi feita por meio de uma etapa de cromatografia de afinidade 

em coluna de Lactosil-Agarose (Sigma) (Dias-Baruffi et al., 2003). O sobrenadante bruto foi 

aplicado à coluna Lactosil-Agarose, previamente equilibrada com tampão de lavagem 

[tampão fosfato salino (PBS) contendo β-mercaptoetanol 14mM, pH = 7,4]. Em seguida, o 

material não retido na coluna foi eluído com auxílio do tampão de lavagem. A Gal-1 retida 

na resina foi eluída com tampão de eluição (tampão de lavagem acrescido de 100 mM de 

lactose). A remoção da lactose das preparações purificada de Gal-1 foi feita por 

dessalinização com o uso de coluna PD10 (GE Healthcare). Os procedimentos 

cromatográficos foram monitorados pela leitura de absorbância a 280 nm e por eletroforese 

em gel de poliacrilamida. A concentração das preparações Gal-1 purificada foi determinada 

com o uso do coeficiente de distinção molecular da Gal-1 (1,17).  

 

 

3.2 Anticorpos policlonais contra vírus Zika 

 

 

3.2.1 Imunização dos animais 

 

 

A manutenção e a manipulação de camundongos foram feitas de acordo com as 

normas de bem-estar animal e este trabalho foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP/USP 

– Processo 2017.1.1112.60.9). Foi realizada a imunização de dois camundongos BALB/c 

machos, de 6 semanas, com a cepa asiática do vírus Zika (PE243) cedido gentilmente pelo 

Professor Doutor Juliano Bordignon (Instituto Carlos Chagas – Paraná). Salienta-se que a 

cepa do tipo asiática foi a responsável pelo surto ocorrido no país, entre 2015-2016 

(HEUKELBACH et al., 2016) e esta foi utilizada nos demais ensaios deste trabalho.  

Inicialmente (Dia 0), foi feita a colheita de soro pré-imune dos animais para posterior controle 

e a primeira imunização foi feita utilizando-se uma carga viral na ordem de 10
6 

unidades 

formadoras de foco (FFU), suspensa em hidróxido de alumínio numa concentração final de 
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10%, com volume total de 200 μL para cada animal. A suspensão viral foi administrada 

intraperitonealmente nos camundongos.  No 15° e 30° dia, o processo de imunização foi 

repetido e no 42° uma alíquota de sangue foi colhida para verificar a eficácia da imunização 

por meio da pesquisa de anticorpos contra vírus Zika pelo método de Slot Blot. No 45° dia foi 

realizado apenas um reforço, contendo apenas a suspensão viral, sem adjuvante, para que três 

dias depois fossem realizados os procedimentos de obtenção de anticorpos.  

Por fim, foi feito um ensaio de ELISA para titulação dos anticorpos obtidos frente à 

diferentes antígenos (proteína NS1 do vírus Zika; proteína E do vírus da dengue; e vírus Zika 

PE243). 

 

 

Figura 4. Representação temporal do processo de imunização.  Linha do tempo indicando o dia em que cada 

etapa do processo foi realizada. 

 

 

3.2.2 Obtenção de soro imune  

 

 

A colheita do sangue total dos camundongos foi realizada por punção cardíaca, 

fazendo uso de uma mistura de Ketamina (100 mg/Kg) e Xilazina (10 mg/Kg), num volume 

de 200 µL/ 10g de peso do animal  (AUSTRALIAN GOVERNMENT. National Health and 

Medical Research Council,  2008). O sangue obtido foi deixado por 30 minutos em 

temperatura ambiente para retração do coágulo e depois centrifugado a 420 x g por 10 

minutos e o soro foi armazenado em pequenas alíquotas de 60 µL e congeladas a -20ºC para 

conservação. 
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3.2.3 Ensaio de Slot Blot 

 

 

 Foi utilizada a técnica de slot blot para investigação da presença de anticorpos contra 

vírus Zika no sangue dos camundongos submetidos à imunização. A membrana de 

nitrocelulose de 0,22 µm foi acoplada ao sistema do slot blot e adsorvida com a suspensão de 

vírus Zika em PBS contendo 10
4
 FFU/slot, coradas com Ponceau S e incubadas em TBS 

contendo 3% de leite em pó desnatado, por 2 horas e sob agitação, para bloqueio dos sítios 

livres. Após três lavagens com TBS Tween 0,05% (TBS/T), as membranas foram incubadas 

com os soros retirados dos camundongos, pré-imune e imune, na diluição de 1:1000, em 

solução de TBS com 1% de leite em pó desnatado, por 1 hora, também sob agitação. Outras 

três lavagens com TBS/T foram feitas e foi adicionado às membranas solução de anticorpo 

secundário de ovelha anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase (HRP), na diluição de 

1:5000 em TBS com 1% de leite em pó desnatado, por 45 minutos sob agitação. Foram feitas 

três últimas lavagens e para a revelação foi utilizado o sistema DAB Peroxidase Substrate Kit 

(Vector Laboratories), seguindo as especificações do fabricante. 

  

 

3.2.4 Ensaio de ELISA 

 

 

 O ELISA (do inglês, enzyme-linked immunosorbent assay) é um teste 

imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos em amostras de interesse. 

Neste trabalho, este teste foi utilizado para detecção e titulação de anticorpos policlonais 

produzidos por meio da imunização de camundongos com o vírus zika de cepa asiática 

(PE243). Desta forma, foram feitos dois ensaios de ELISA; um para detecção de anticorpos 

contra vírus Zika; outro para detecção de anticorpos contra proteína NS1 do vírus Zika e 

proteína E de dengue, para verificar possíveis reações cruzadas, visto que são vírus muito 

semelhantes. O esquema geral da técnica está representado na figura 5 abaixo: 
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Figura 5. Representação esquemática da técnica de ELISA para imunodetecção de anticorpos de 

interesse.  As principais etapas da imunorreação estão representadas, demonstrando a diferença entre a reação 

positiva e a negativa. O antígeno se apresenta na cor vermelha, os anticorpos primários em verde e azul 

(anticorpos específicos ao antígeno e não-específicos,  respectivamente), anticorpos secundários conjugados com 

a enzima peroxidase em roxo e a coloração amarela é indicativa de positividade. 
 

 

3.2.4.1 Detecção de anticorpos contra vírus Zika 

 

 

Inicialmente, foi feito o coat por meio da adsorção de suspensão de vírus Zika 

(PE243), na ordem de 10
5
 FFU/poço, em PBS, num volume final de 50 μL cada, em uma 

placa de ELISA high binding. A placa foi mantida a 4°C durante a noite. No dia seguinte, 

foram feitas três lavagens com PBS Tween 0,05% (PBS/T) e os sítios livres foram bloqueados 

com 200 µL por poço de PBS/T contendo 5% de gelatina, a 37°C por duas horas. Foram feitas 

três lavagens com PBS/T e, em seguida, foi incubado a 37°C por 2 horas, 50 µL/poço das 

soluções de anticorpos primários (soro de camundongo pré-imune ou imune contra vírus 

Zika) nas diluições de 1:64000, 1:16000, 1:4000, 1:1000 e 1:250 em PBS/T contendo 1% de 

gelatina. Novamente foram feitas três lavagens com PBS/T e então incubado com a solução 

de anticorpo secundário na diluição de 1:5000 (anti-mouse HRP) também em PBS/T contendo 

1% de gelatina, a 37°C por 45 minutos. Ao término desse tempo, foram feitas mais três 

lavagens com PBS/T. Uma solução reveladora à base de tampão TMB e H2O2 foi preparada, e 

50 µL dela foram adicionados em cada poço, deixando em reação por 10 minutos e depois a 

reação foi parada com 50 µL de ácido sulfúrico 2N. Foram feitos também os controles de 

secundário (com o coat e anticorpo secundário, porém sem o primário) e o branco, contendo 
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apenas o anticorpo secundário. A placa foi submetida à leitura em 450nm em leitor próprio de 

ELISA.  

 

 

3.2.4.2 Reatividade de anticorpos em soro anti-Zika com proteínas de ZIKV e DENV 

 

 

O coat foi feito adsorvendo na placa de ELISA high binding, 2 µg/poço de proteína 

NS1 do vírus Zika ou proteína E do vírus da Dengue, todos cedidos gentilmente pela Prof. 

Dra. Elisa Maria Russo. A placa foi mantida a 4°C durante a noite. No dia seguinte, foram 

feitas três lavagens com PBS Tween 0,05% (PBS/T) e os sítios livres foram bloqueados com 

200 µL por poço de PBS/T contendo 5% de gelatina, a 37°C por duas horas. Foram feitas três 

lavagens com PBS/T e, em seguida, foi incubado a 37°C por 2 horas, 50 µL/poço das 

soluções de anticorpo primário (soro de camundongo pré-imune ou imune contra vírus Zika) 

nas diluições de 1:64000, 1:16000, 1:4000 e 1:1000 em PBS/T contendo 1% de gelatina. 

Novamente foram feitas três lavagens com PBS/T e então incubado com a solução de 

anticorpo secundário na diluição de 1:5000 (anti-mouse HRP) também em PBS/T contendo 

1% de gelatina, a 37°C por 45 minutos. Ao término desse tempo, foram feitas mais três 

lavagens com PBS/T. Uma solução reveladora à base de tampão TMB e H2O2 foi preparada, e 

50 µl dela foram adicionados em cada poço, deixando em reação por 10 minutos e depois a 

reação foi parada com 50 µL de ácido sulfúrico 2N. Foram feitos também os controles de 

secundário (com o coat e anticorpo secundário, porém sem o primário) e o branco, contendo 

apenas o anticorpo secundário. A placa foi submetida à leitura em 450nm em leitor próprio de 

ELISA. 

 

 

3.3 Células CHO transfectadas com gene da Gal-1 

 

 

Duas linhagens de células CHO foram utilizadas, que são provenientes de ovário de 

hamster chinês. A primeira foi a CHO-K1, linhagem parental, eficiente no transporte de UDP-

galactose e na produção de ligantes de Gal-1, permitindo a secreção de forma ativa da Gal-1 

para o sobrenadante de cultura. A segunda foi uma linhagem mutante conhecida como CHO-
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Lec8, deficiente no transporte de UDP-galactose e na produção de ligantes de Gal-1 e, 

consequentemente, não permitindo a secreção de Gal-1 ativa (CHO; CUMMINGS, 1995; 

OELMANN; STANLEY; GERARDY-SCHAHN, 2001). Salienta-se que as células CHO 

parentais não são permissivas à infecção pelo vírus Zika (HIMMELSBACH; HILDT, 2018). 

As etapas 3.3.1 e 3.3.2 foram realizadas previamente em nosso laboratório por outro 

membro do nosso grupo de pesquisa e o produto resultante se encontra estocado, de forma 

que apenas os itens 3.4.3 e 3.4.4 foram realizados neste trabalho.  

 

 

3.3.1 Amplificação e modificação do gene de interesse (LGALS-1) 

 

 

A amplificação foi realizada por reação em cadeia de polimerase (PCR), utilizando 

como molde a sequência LGALS-1 e oligonucleotídeos modificados, contendo sítios para as 

enzimas de restrição BamH I e Xho I.  A escolha dos sítios de restrição foi baseada na 

ausência dos oligonucleotídeos no gene de interesse e na utilização de sítios de restrição 

comuns ao vetor de expressão pEGFP-N1. 

O iniciador Forward foi desenhado com uma cauda contendo seis histidinas, 

permitindo que a proteína fosse purificada posteriormente por meio de cromatografia de 

afinidade em coluna de níquel. Além disso, foi necessária a construção de um iniciador de 

adaptação para aumentar as chances do iniciador forward hibridizar corretamente. Os 

oligonucleotídeos utilizados são descritos a seguir: 

Iniciador Forward5’ CTCGAGATGCATCATCATCATCATCATGCTTGTGGTCTGGTCGC 3’ 

Iniciador Reverse 5’ GGATCCCGGTCAAAGGCCACACATTT 3’ 

Iniciador Forward de adaptação5’ CATCATGCTTGTGGTCTGGTCGCCAGCAACC 3’ 

O fragmento referente à cauda de histidina está em vermelho e os sítios de restrição 

estão sublinhados e correspondem às enzimas Xho I e Bam HI, respectivamente. 

Subsequentemente foram realizados duas reações dePCRs, sendo que na primeira 

reação foi usado DNA genômico (1ng/1μL), inciadores de adaptação e reverse (10μM), 

tampão de Taq DNA polymerase (10X), MgCl2 (25mM), dNTPmix (25mM), uma unidade de 

Taq DNA polimerase recombinante e água suficiente para atingir o volume final de 50μL e 

submetidos a 35 ciclos com tempos de: 1 minuto de desnaturação (94ºC), 2 minutos de 
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hibridização (56ºC) e 2 minutos de extensão (72ºC), além de temperatura inicial de 94ºC por 5 

minutos e final de 72ºC por 10 minutos. O resultado foi analisado em gel de agarose 1,5%. 

Na segunda reação foi usado o material resultante da primeira PCR (3,8ng/μL), o que 

foi purificado do gel pelo kit comercial GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (Ge 

Healthcare), inciadores forward e reverse (10μM), tampão de Taq DNA Polimerase (10X), 

MgCl2 (25 mM), dNTPmix (25mM), uma unidade de Taq DNA Polimerase recombinante e 

água suficiente para um volume final de 50 μL, e submetidos às mesmas condições da 

primeira PCR, distoando apenas a temperatura de hibridização, programada a 42ºC. 

 

 

3.3.2 Reação de ligação do vetor de propagação pJET (Thermo) ao amplicon obtido pela 

PCR 

 

 

A reação de ligação foi realizada utilizando 5μL de Reaction buffer 2X, 5μL do DNA 

purificado (11,6 ng/μL), 9 μL de água ultrapura e mantido a 70ºC por 5 minutos. Após 

arrefecimento da reação em gelo, seguiu-se com adição de 0,5μL do vetor pJET (50ng/μL) e 

0,5 μL de T4 DNA liga-se (2,5U) (Thermo). A reação foi incubada a 22ºC por 5 minutos. 

 

 

3.3.2.1 Transformação de bactérias Escherichia coli TOP 10 

 

 

A transformação de células competentes de Escherichia coli TOP 10 foi realizada por 

eletroporação, que consistiu em adicionar 2μL do DNA plasmidial à suspensão bacteriana em 

uma cubeta e  submetê-las a um pulso elétrico nas seguintes condições: 1,8kV e 2 5Mf, sendo 

a constante de tempo ideal aproximadamente 5,0ms. Imediatamente após o pulso, foi 

adicionado 1mL de meio LB na cubeta para remover as células, as quais foram transferidas 

para um tubo estéril e incubadas a 37ºC por 1 hora, sob agitação. A cultura então foi 

plaqueada em placas de Petri contendo 15 mL de meio LB com Agar, suplementado com 

ampicilina (100mg/mL) e incubadas por 16 horas a 37ºC em estufa bacteriológica. 
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3.3.2.2 Análise e isolamento do plasmídeo recombinante 

 

 

As colônias selecionadas foram inoculadas individualmente em tubos de 15 mL 

estéreis, contendo 5mL de meio LB e 5μL de ampicilina (100mg/mL) e incubados sob 

agitação a 250 rpm e 37ºC por 16 horas. O DNA plasmidial foi extraído com kit Plasmid Prep 

Mini Sping (GE Healthcare) e analisado em gel de agarose 1%. 

A análise de restrição foi realizada utilizando enzimas de restrição Bam HI e Xho I em 

reação de 60μL constituídos de 25μL de DNA plasmidial, 7μL de enzima Bam HI FD 

(thermo), 7μL de enzima Xho I FD (Thermo), 11μL Buffer FD 10X (Thermo) e 10μL de água 

ultrapura. Esta reação foi mantida a 37ºC por 30 minutos e posteriormente analisados em gel 

de agarose 1%. 

 

 

3.3.2.3 Reação de ligação do vetor de expressão pEGFP ao DNA recombinante e 

posterior transformação de bactérias Escherichia coli TOP 10 com plasmídeo 

recombinante 

 

 

O plasmídeo pEGFP codifica uma variante do GFP do tipo selvagem, uma proteína 

que foi otimizada para uma fluorescência brilhante e uma elevada expressão em células de 

mamífero. Foi utilizado este plasmídeo a fim de identificar a Gal-1 produzida pelas células 

CHO-K1 e CHO-Lec8, permitindo uma melhor avaliação da participação da interação desta 

proteína com seus ligantes em seu mecanismo de secreção celular. 

A reação de ligação foi realizada utilizando 1μL de Buffer T4 DNA ligase, 3μL do 

DNA recombinante purificado, 4,5μL de água ultrapura, 1μL do vetor pEGFP-N1 e 0,5μL de 

T4 DNA ligase (2,5U) (Thermo). A reação foi incubada a 4ºC por 16 horas. 

A transformação de células competentes de Escherichia coli TOP10 foi realizada por 

eletroporação. A cultura foi mantida sob agitação a 200 rpm e 37ºC em agitador (Tecnal) por 

1 hora e adicionadas em placas de Petri contendo 15 mL de meio LB com ágar, suplementado 

com 15μL de antibiótico Kanamicina (25mg/mL) (USB Corporation) e incubadas por 16 

horas a 37ºC em estufa bacteriológica. 
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3.3.3 Transfecção de células CHO-K1 e CHO-Lec8 pelo vetor pEGFP-Gal1 

 

 

Um dia antes à transfecção, as células foram dispostas em uma placa de 24 poços com 

8x10
4
 células por poço, em meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e sem 

antibiótico. Essa placa foi incubada por 24 horas em estufa contendo 5% de CO2 a 37ºC até 

uma confluência entre 80 e 90%. 

Para a transfecção, foi utilizado o reagente Lipofectamine® 2000 da Thermo Fisher 

Scientific, segundo especificações da fabricante. Sendo assim, duas soluções foram 

preparadas, uma contendo o DNA plasmidial diluído em OPTI-MEM (meio sem soro) e outra 

contendo o Lipofectamine 2000 e OPTI-MEM. As duas foram misturadas e incubadas por 5 

minutos para formar o complexo de transfecção, que foi posteriormente adicionado às células 

lavadas com PBS e em meio DMEM, incubadas em estufa a 37ºC por 36 horas. Decorrido 

este período, foi adicionado o antibiótico gentamicina (G418) numa concentração de 

400μg/mL para seleção das células transfectadas. 

 

 

3.3.4 Confirmação da transfecção das células CHO-K1 e CHO-Lec8  

 

 

A forma de verificar se o vetor pEGFP-Gal1 foi transfectado com sucesso nas células 

CHO-K1 e CHO-Lec8 por meio do procedimento de transfecção por Lipofectamine 2000, foi 

a observação de fluorescência em microscópio confocal, visto que o GFP fusionado à Gal-1 é 

uma proteína que emite fluorescência na zona verde do espectro visível. Para isso, as células 

CHO-K1 e CHO-Lec8 foram semeadas em placas de 24 poços contendo lamínulas redondas. 

Além disso, as células foram cultivadas na presença ou ausência de 1 µM de dexametasona, 

um indutor da  expressão da Gal-1(ZANON et al., 2015). Finalmente, as células foram 

fixadas com paraformaldeído 2% durante a noite, marcadas com DAPI por 24 horas e 

posicionadas em lâminas para observação em microscópio confocal (Leica TCS SP8), com 

objetiva de 40.  
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3.4 Ensaios de Ligação da Gal-1 ao vírus Zika 

 

 

 Foram utilizadas duas técnicas distintas para testar a ligação da Gal-1 ao vírus Zika, o 

ensaio de slot blot, com a Gal-1 imobilizada em membrana de nitrocelulose; e o teste de 

ELISA, como o vírus Zika imobilizado nas microplacas de poliestireno. 

 

 

3.4.1 Detecção da ligação do vírus Zika à Gal-1 por Slot Blot 

 

 

Preparações de Gal-1 purificada foram adsorvidas em membranas de nitrocelulose de 

0,22 µm (5,0 µg de Gal-1 por slot), com o uso de sistema à vácuo. A eficiência da adsorção 

das membranas com a solução de Gal-1 foi feita pela coloração com Ponceau S. Em seguida, 

as membranas foram submetidas à etapa de bloqueio pela incubação, sob agitação e por 1,5 

hora, com solução de TBS 0,05% Tween 20 (TBS/T) contendo 3% de Albumina de Soro 

Bovino (BSA). As membranas foram incubadas com 4,5 x 10
5 

FFU/ mL do vírus Zika 

(PE243), com ou sem adição de 20 mM lactose (açúcar hapteno inibidor da atividade lectínica 

da Gal-1) ou sacarose (açúcar hapteno não específico da Gal-1) por 1 hora, sob agitação. 

Decorrido este tempo, foram feitas três lavagens com TBS/T e foi adicionado o anticorpo 

primário de camundongo contra flavivírus (4G2), na diluição de 1:400 em TBS/T 3% de 

BSA, e deixado sob agitação por 1 hora. Em seguida, as membranas foram lavadas três vezes 

com TBS/T e o anticorpo secundário anti-mouse HRP, na diluição de 1:7500 em TBS/T 3% 

de BSA, foi adicionado e incubado, sob agitação, por 1 hora. Finalmente, as membranas 

foram reveladas com auxílio do sistema DAB Peroxidase Substrate Kit (Vector Laboratories), 

seguindo as especificações do fabricante. 

 

 

3.4.2 Detecção da ligação da Gal-1 ao vírus Zika por ELISA 

 

 

A sensibilização das placas de ELISA high binding foi feita com uma suspensão de 

vírus Zika de cepa asiática (PE243) na ordem de 10
5
 FFU/poço, em PBS, num volume final 
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de 50μL por poço. A placa foi mantida a 4°C durante a noite. No dia seguinte, foram feitas 

três lavagens com PBS Tween 0,05% (PBS/T) e os sítios livres foram bloqueados com 200 

µL por poço de PBS/T contendo 5% de gelatina, a 37°C por duas horas. Foram feitas três 

lavagens com PBS/T e, em seguida, foram adicionadas três diferentes quantidades de Gal-1 

aos poços (2,5; 5,0 e 10,0 µg), pré-incubadas (por 30 minutos) ou não com 20 mM de lactose 

ou sacarose (inibidor e não inibidor de Gal-1, respectivamente), diluídas em PBS e mantidas à 

temperatura ambiente por 30 minutos. Decorrido este tempo, os poços foram lavados três 

vezes com PBS/T e foi adicionada a solução de anticorpo primário contra Gal-1 (soro 

policlonal de coelho produzido in house) na concentração de 2 µg/mL, diluído em PBS/T com 

1% de gelatina, num volume total de 50 µL por poço, por 1 hora a 37°C. Novamente, foram 

feitas três lavagens com PBS/T seguidas da incubação com uma solução de anticorpo 

secundário (IgG de cabra anti-IgG de coelho conjugado à peroxidase, Sigma), na diluição de 

1:5000, também em PBS/T contendo 1% de gelatina, a 37°C por 45 minutos. Ao término 

desse tempo, foram feitas mais três lavagens com PBS/T. Uma solução reveladora contendo 

peróxido de hidrogênio em tampão TMB foi adicionada em cada poço (50 µL), deixando em 

reação por 10 minutos e depois a reação foi interrompida com 50µL de ácido sulfúrico 2N. 

Foram utilizados os seguintes controles: 1) imunorreação na ausência do anticorpo primário; 

2) imunorreação na ausência da Gal-1; 3) imunorreação na ausência da Gal-1 e do anticorpo 

primário. A placa foi submetida à leitura de absorbância (450 nm) com o uso de um 

espectrofotômetro de microplacas (Thermo Labsystems, Franklin, MA, USA). 

 

 

3.5 Impacto da Gal-1 sobre a infecção in vitro por vírus Zika (cepa asiática) 

 

 

3.5.1 Células  

 

 

Foram utilizadas células A549 (carcinoma epitelial pulmonar humano), suscetíveis ao 

vírus Zika (HIMMELSBACH; HILDT, 2018), cultivadas em DMEM F-12 com 7% de soro 

fetal bovino (SFB); macrófagos peritoneais provenientes de camundongos BALB/c selvagens 

(Lgals1
+/+

) e deficientes em Gal-1 (Lgals1
-/-

), cultivados em meio RPMI-1640 suplementado 

com 10% de soro fetal bovino; células CHO-K1 e CHO-Lec8, transfectadas com o gene da 
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Gal-1 e expressando GFP junto desta lectina (item 3.3), cultivadas em meio DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino. 

 

 

3.5.2 Potencial anti viral da Gal-1 na infecção por vírus Zika  

 

 

3.5.2.1 Infecção in vitro de células A549 com vírus Zika cepa asiática 

 

 

Foram utilizadas células de carcinoma epitelial pulmonar (A549), suscetíveis à 

infecção por vírus Zika, para verificar o potencial anti viral da Gal-1 na infecção in vitro por 

este vírus (HIMMELSBACH AND HILDT, 2018).  Para isso, foram testadas três condições 

distintas de tratamento do vírus com Gal-1: pré-tratamento, inóculo conjunto e pós-

tratamento, todos na concentração de 10 µM. No pré-tratamento, a Gal-1 foi incubada com o 

vírus durante 30 minutos antes desta suspensão ser inoculada nas células; no inóculo 

conjunto, o vírus e a Gal-1 foram adicionados ao mesmo tempo nas células a serem infectadas 

e, por fim, no pós-tratamento, a Gal-1 foi adicionada ao cultivo celular após o término do 

tempo  (1,5 hora) de inóculo com o vírus. Sendo assim, as células foram cultivadas em 

DMEM F-12 com 7% de soro fetal bovino (SFB) e colocadas em placa de 96 poços no dia 

anterior à infecção (2x10
4
 células/poço). Os inóculos foram realizados por meio da adição de 

vírus Zika (PE243) a 4,5x10
6 

FFU/mL (MOI 1,0), diluído em meio sem soro, num volume 

final de 200 µL por poço, com ou sem a presença da Gal-1 (conforme descrito anteriormente) 

e deixados por 1,5 hora, sob agitação. Ao término deste tempo, o inóculo foi retirado e foi 

adicionado meio completo (DMEM F-12 com 7% de SFB) e deixados por 48 horas. 

Decorrido este período, as células foram submetidas à citometria de fluxo para determinação 

do número de células infectadas. 
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3.5.2.2 Quantificação de células A549 infectadas com vírus Zika por citometria de fluxo 

 

 

As células infectadas foram lavadas com PBS para retirada do meio de cultura, com 

posterior adição de 100 µL/poço de tripsina, por 5 minutos, para que pudessem ser 

transferidas para tubos de citometria. As suspensões celulares foram centrifugadas a 300 x g 

por 5 minutos e ressuspendidas em tampão de bloqueio (TBS contendo 1% de soro humano 

AB e 5% de soro fetal bovino), no qual permaneceram durante 30 minutos. Em seguida, as 

células foram centrifugadas a 300 x g por 10 minutos e lavadas três vezes com PBS, repetindo 

esta centrifugação, para retirada de todo SFB e, ao fim, foram ressuspendidas em solução 

hipermeabilizadora e fixadora (Cytofix/Cytoperm™ - BD), sendo mantidas por 15 minutos à 

temperatura ambiente. Depois, foram centrifugadas novamente a 300 x g por 10 minutos e 

ressuspendidas em solução contendo o anticorpo 4G2 (contra flavivírus) conjugado à FITC, 

diluído a 1:400 em tampão Perm Wash™ (BD) e mantido por 30 minutos. Ao fim deste 

tempo, as células foram lavadas três vezes com o tampão Perm Wash, ressuspendidas em PBS 

e submetidas à aquisição no equipamento BD FACSCanto ™ II e análise com auxílio do 

software FACSDiva™. 

 

 

3.5.3 Impacto da ausência de Gal-1 endógena na infecção por vírus Zika  

 

 

 Nesta etapa do trabalho, foram utilizados macrófagos provenientes de camundongos 

selvagens e que, portanto, produzem Gal-1; e camundongos com o gene da gal-1 nocauteados, 

não produtores desta lectina. Foi feita a administração 2 mL de tioglicolato estéril a 3% (m/v) 

via intraperitoneal em camundongos BALB/c de genótipo selvagem (Lgals1
+/+

) e genótipo 

deficiente de Gal-1 (Lgals1
-/-

) e, após quatro dias, foram eutanasiados por sobredose 

anestésica e foi feita a lavagem peritoneal em cada um, coletando-se os macrófagos e 

plaqueando-os na ordem de 5x10
5
 por placa. Após 24 horas foi feita uma lavagem para retirar 

as células não aderentes e então foi feita a inoculação das células com uma carga de 10
6
 

FFU/poço, suspensos em meio DMEM sem soro, com ou sem incubação prévia, por 30 

minutos em gelo, com Gal-1 (7,5 µM), na presença ou não de lactose (inibidor de Gal-1) e 

sacarose (açúcar não inibidor de Gal-1), ambos a 10 mM. A tabela 1 esquematiza os ensaios. 
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Tabela 1. Esquematização de infecção in vitro de macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c com 

genótipos selvagem ou deficiente em gal-1 por vírus Zika 

Genótipo ZIKV GAL-1 LACTOSE SACAROSE 

WT + - - - 

WT + + - - 

WT + + + - 

WT + + - + 

KO GAL-1 + - - - 

KO GAL-1 + + - - 

KO GAL-1 + + + - 

KO GAL-1 + + - + 

 

 Após o inóculo, as células ficaram sob agitação a 37ºC por 1 hora, com posterior 

adição de meio DMEM com 2% de SFB e, após 72 horas, o sobrenadante da cultura celular 

foi recolhido e submetido à reação da cadeia da polimerase em tempo real (PCR-RT). A 

sequência dos oligonucleotídeos (primers) e da sonda utilizada neste processo está presente na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Conjunto de oligonucleotídeos (Primers) e sonda utilizados na reação de PCR RT para detecção 

de vírus Zika 

Oligonucleotídeo (Primer) 

/ Sonda 

Posição no 

Genoma 
Sequência (5’→3’) 

ZIKV 835 (Forward) 835-857 TTGGTCATGATACTGCTGATTGC 

ZIKV 911c (Reverse) 911-890 CCTTCCACAAAGTCCCTATTGC 

ZIKV 860 – FAM (Sonda) 860-886 CGGCCATACAGCATCAGGTGCATAGGAG 

Fonte: LANCIOTTI et al, 2008  

 

  Foi feita a extração do RNA viral presente no sobrenadante das células infectadas 

fazendo-se uso do QIAamp Viral RNA Mini Kit (QIAGEN), seguindo as recomendações do 

fabricante e, após, foi utilizado o High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems™) para obtenção da fita complementar. As informações referentes a esta etapa 

estão apresentadas nas tabelas 3 e 4.  
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Tabela 3. Composição da reação para obtenção da fita de DNA complementar do RNA obtido do 

sobrenadante das células infectadas com vírus Zika, seguindo as instruções do fabricante 

Reagentes Volume por amostra (µL) 

RT Buffer 

dNTP Mix (100µM) 

Primer Reverse 911c (5µM) 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase 

Água livre de nucleases 

2 

0,8 

4 

1 

2,2 

Mix 

RNA (produto da extração) 

10 

10 

Volume final da reação 20 

 

Tabela 4. Parâmetros de termociclagem para obtenção da fita de DNA complementar do RNA obtido do 

sobrenadante das células infectadas com vírus Zika, seguindo as instruções do fabricante 

Passo Temperatura (°C) Tempo (minutos)  

1 

2 

3 

4 

25 

37 

85 

4 

10 

120 

25 

Hold 

 

  Finalmente, o cDNA obtido foi utilizado para a realização do PCR em tempo real por 

meio do sistema TaqMan™ Universal Master Mix II, no UNG (Applied Biosystems™). As 

informações da reação do PCR em tempo real estão descritas nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5. Composição da reação de cadeia de polimerase em tempo real do RNA obtido do sobrenadante 

das células infectadas com vírus Zika, seguindo as instruções do fabricante 

Reagentes Volume por amostra (µL) 

TaqMan
®
 Universal Master Mix II 

Primer Forward 835 (5 µM) 

Primer Reverse 911c (5µM) 

Sonda 860 – FAM (5 µM) 

Água 

12,5 

1,5 

1,5 

0,5 

4,0 

Mix 

cDNA  

20 

5 

Volume final da reação 25 
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Tabela 6. Parâmetros de termociclagem da reação de cadeia de polimerase em tempo real do RNA obtido 

do sobrenadante das células infectadas com vírus Zika, seguindo as instruções do fabricante 

 

 

 Para que fossem feitas as quantificações absolutas, junto das amostras, foi feita uma 

curva padrão, variando de 1 cópia de RNA até 10
9 
cópias. 

 

 

3.5.4 Efeito da externalização da Gal-1 na infecção por vírus Zika 

 

 

As células CHO-K1 e CHO Lec-8 foram utilizadas neste ensaio devido à ausência nas 

células CHO-Lec8 e presença na CHO-K1 de um importante ligante de galectina, responsável 

pela externalização desta lectina para o citoplasma celular. Para este ensaio, as linhagens 

utilizadas foram as transfectadas com o gene da Gal-1 conjugada à proteína fluorescente GFP. 

As células foram semeadas na ordem de 5x10
4
 por poço, em placa redonda de 4 poços 

(Hi-Q4 culture dish), de forma que cada uma ocupasse dois poços, esquematizado na figura 6 

abaixo. Um dos poços de cada célula foi infectado com carga viral na ordem de 10
6
 FFU, e os 

outros foram usados como controle. As amostras inoculadas com o vírus permaneceram 4 

horas sob agitação e ao término deste período, foram lavadas e acrescidas de meio DMEM 

high glucose sem o composto Phenol Red. Em seguida, foram cultivadas por 36 horas em um 

sistema acoplado a um microscópio de fluorescência com captação de imagem (Biostation 

Nikon®, IMq) em aumento de 40x, que registrou imagens dos poços de cultura a cada 15 

minutos, permitindo a comparação da viabilidade dessas células de tempo em tempo. A 

imagem inicial, denominada de tempo 0 (T0) foi obtida, portanto, ao término das 4 horas de 

infecção viral. 
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Figura 6. Disposição das células na placa de cultura Hi-Q4. Foram semeadas 5x10
4
 células em cada poço, 

sendo dois poços com CHO-K1 e dois com CHO-Lec8 e um poço de cada linhagem infectado com vírus Zika na 

ordem de 10
8
 partículas virais.  

 

 

3.6 Infecção in vivo por vírus Zika 

 

 

3.6.1 Animais 

 

 

Para a realização do experimento in vivo, foram utilizados camundongos BALB/c com 

genótipo selvagem (Lgals1
+/+

) e com genótipo deficiente de Gal-1 (Lgals1
-/-

), machos e 

adultos, pesando de 20 a 25g, mantidos no biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em caixas microisoladoras estéreis. Os 

camundongos BALB/c Lgals1
-/-

 foram desenvolvidos em nosso laboratório (FLEURI, 2019) 

por retrocruzamento (10 gerações) entre camundongos BALB/c selvagens e camundongos 

C57BL/6 Lgals1
-/-

, gentilmente cedidos pelo Professor Richard D. Cummings da Harvard 

Medical School. 
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3.6.2 Infecção dos animais com vírus Zika (cepa asiática) 

 

 

A infecção foi feita em 5 camundongos de cada uma das duas linhagens descritas no 

tópico anterior, inoculando, intraperitonealmente, uma suspensão de vírus Zika contendo 10
7
 

FFU num volume total de 200 µL, por camundongo. No 5º dia após a infecção, os animais 

foram eutanasiados por sobrecarga anestésica e foi realizada a retirada do cérebro e rim para 

análise histopatológica por meio de coloração com hematoxilina e eosina. Camundongos, das 

duas linhagens, não infectados, formam submetidos ao mesmo processo de eutanásia e 

colheita de órgãos para análise histopatológica.  

 

 

3.6.3 Análise histopatológica 

  

  

Para a realização da histologia, os rins e cérebros dos camundongos ficaram 16 horas, 

a 4°C, em solução fixadora contendo 10% de formaldeído em tampão fosfato. Decorrido este 

tempo, prosseguiu-se para a desidratação gradual dos órgãos, para que a parafina, material no 

qual serão incluídos, possa interagir, visto que é um composto hidrofóbico. Esta etapa foi feita 

mantendo estes órgãos por 1 hora em soluções alcoólicas progressivas que vão de 50% (v/v) 

até o etanol absoluto, com três incubações de 1 hora neste último. Depois foi realizada a 

diafanização com xilol, etapa em que este solvente passa a ocupar os espaços anteriormente 

ocupados com a água, permitindo a penetração da parafina. Esta transição ocorre, 

inicialmente, incubando os órgãos em uma mistura 1:1 de etanol absoluto e xilol durante a 

noite. No outro dia, os órgãos foram colocados em solução contendo apenas o xilol, com três 

incubações de 1 hora. Finalmente, os órgãos foram submersos em parafina a 56°C durante 

duas horas, para depois seguir para a inclusão por meio de equipamento específico, deixando 

solidificar para que fossem feitos os cortes histológicos. 

Para que os cortes dos tecidos fossem corados, foi necessário realizar a 

desparafinização, visto que os corantes são hidrossolúveis. Sendo assim, os cortes foram 

submersos em três soluções de xilol por 10 minutos cada, a fim de solubilizar e retirar a 

parafina. Depois, foram transferidos para uma mistura de xilol e etanol absoluto (1:1), por 10 

minutos. Decorrido este tempo, foi feita a hidratação dos tecidos com soluções alcoólicas com 



29 

 

 

 

 

concentrações decrescentes. Os tecidos passaram por três soluções de etanol absoluto e depois 

o teor alcoólico foi reduzido gradativamente do etanol 95% (v/v) até o 50% (v/v), com tempo 

de permanência de 2 minutos em cada um. Os cortes foram corados em soluções de 

Hematoxilina de Harris e Eosina-Floxina, por 1 minuto na primeira e 40 segundos na 

segunda. Por fim, os tecidos passaram pelo processo inverso ao da desparafinização, de forma 

que foram desidratados gradativamente, diafanizados e, ao término, as lâminas foram 

montadas para análise, fazendo-se uso do meio de montagem Tissue-Tek (Sakura® Finetek). 

As análises foram realizadas em colaboração com a Profa. Dra. Leandra Naira Zambelli 

Ramalho (Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão da Universidade 

de São Paulo). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Detecção de anticorpos policlonais contra Zika no soro de camundongos 

imunizados, pela técnica de Slot Blot 

 

 

No 42º dia após o início do processo de hiperimunização de camundongos com o vírus 

Zika, os soros destes animais foram submetidos ao ensaio de Slot Blot para detecção de 

anticorpos contra Zika e verificação da eficiência da imunização. Assim como é esperado, 

preparações de soros imunes contra Zika (diluição de 1:1000) foram capazes de reconhecer 

partículas virais imobilizadas, com o uso de uma bomba de vácuo, em membranas de 

nitrocelulose. Por outro lado, com o uso das preparações de soros pré-imunes, na mesma 

diluição usada dos soros imunes, não foi possível detectar imunoreatividade destas 

preparações frente às partículas virais imobilizadas (figura 7). Estes resultados mostram que o 

procedimento de imunização com o uso do vírus Zika foi eficiente. 

 

 

Figura 7.   Análise da eficiência do procedimento de imunização experimental com o vírus Zika, por 

meio da reação de Slot blot. Suspensões do vírus Zika foram imobilizadas em membranas de nitrocelulose de 

0,22µm (10
4
 FFU/slot). As amostras dos soros pré-imune (A) e imune (B) foram usadas na diluição de 1:1000. 

O anticorpo secundário usado foi o policlonal de ovelha anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase 

(1:5000). As imunoreações foram reveladas com o uso do DAB Peroxidase Substrate Kit (Vector Laboratories). 

Nota-se a presença de reatividade no soro imune (B) e ausência no pré-imune (A).  
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4.2 Detecção de anticorpos específicos para o vírus Zika, no soro imune, por ELISA 

 

 

Com o objetivo de dar maior robustez à análise de eficiência do procedimento de 

hiperimunização de camundongos com o vírus Zika, foi feita outra metodologia, a reação de 

ELISA. Este ensaio foi usado para a titulação dos soros imunes contra Zika. 

Assim como no ensaio de Slot Blot, a reação de ELISA mostrou a presença de anticorpos 

capazes de reconhecer o vírus Zika apenas nos soros imunes (faixa de diluição entre 1:250 e 

1:16000, figura 9). Ainda, os valores de absorbância (450 nm) das imunoreações do ELISA 

apresentaram valores muito próximos a zero na maior diluição testada (1:64000) para o soro 

imune e na menor diluição testada (1:250) para o soro pré-imune (figura 8). 

 

 

Figura 8.   Títulação do soro de camundongos imunizados com o vírus Zika, por ELISA. Suspensões de 

vírus Zika foram distribuídas em placas de ELISA high binding (10
5
 FFU/ poço). As amostras de soros imune e 

pré-imune foram usadas em diferentes diluições (1:250, 1:1000. 1:4000, 1:16000 e 1:64000). O anticorpo 

secundário utilizado foi o policlonal de ovelha anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase, na diluição de 

1:5000 e a revelação foi feita com tampão TMB e peróxido de hidrogênio. A leitura da absorbância foi realizada 

em 450nm (Abs 450nm). Nota-se que os anticorpos contra Zika presentes no soro imune são capazes de detectar 

o vírus Zika, numa diluição de até 1:16000. A menor diluição do soro pré-imune (1:250) apresenta valor de 

absorbância similar a maior diluição sérica do soro imune (1:64000). Análise estatística: **p<0,001; 

***p<0,0001 (ANOVA e pós-teste Tukey). N=3 
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4.3 Reconhecimento das proteínas de ZIKV e DENV por anticorpos do soro de 

camundongos imunizados com vírus Zika, por ELISA 

 

 

Em relação às proteínas e de Zika e Dengue, não houve detecção da proteína E do vírus 

da Dengue em qualquer das diluições testadas no ensaio de ELISA, tanto para o soro pré-

imune quanto para o soro imune (figura 9A). Por outro lado, foi detectada a presença de 

anticorpos capazes de reconhecer a proteína NS1 do vírus Zika apenas nos soros imunes 

(diluições 1:1000 e 1:4000, figura 9B). Ainda, os valores de absorbância (450 nm) das 

imunoreações do ELISA apresentaram valores muito próximos a zero nas maiores diluições 

testadas (1:16000 e 1:64000) para o soro imune na menor diluição testada (1:1000) para o 

soro pré-imune (figura 9B). 
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Figura 9. Imunoreatividade do soro imune contra Zika frente à proteínas de vírus Zika e vírus Dengue.  

Placa de ELISA high binding adsorvida com duas proteínas distintas; (A) proteína E de vírus da Dengue (DENV 

E) e (B) proteína NS1 do vírus Zika. Como anticorpos primários foram utilizados o soro imune proveniente da 

imunização de camundongos BALB/c com a cepa asiática deste vírus e o soro pré-imune, ambos nas diluições de 

1:1000, 1:4000, 1:16000 e 1:64000, com a finalidade de detectar possíveis anticorpos contra as proteínas desses 

dois vírus. O anticorpo secundário utilizado foi o policlonal de ovelha anti-IgG de camundongo conjugado à 

peroxidase, na diluição de 1:5000  e a revelação foi feita com tampão TMB e peróxido de hidrogênio. A leitura 

da absorbância foi realizada em 450nm (Abs 450nm). Observa-se que os anticorpos presentes no soro imune são 

capazes de detectar somente a proteína proveniente do vírus Zika, não reagindo com a proteína do vírus da 

Dengue. Análise estatística: *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001 (ANOVA e pós-teste Tukey). N=3 
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4.4 Confirmação da transfecção das células CHO com o gene da Gal-1  

 

 

Foi feita a confirmação da transfecção do vetor pEGFP-Gal1 nas células CHO-K1 e 

CHO-Lec8, bem como a visualização da diferença relativa à deficiência de galactosilação das 

células CHO-Lec8. Para isto, as células foram tratadas ou não com um conhecido indutor da 

expressão de Gal-1, a dexametasona (ZANON et al., 2015). Tal procedimento foi monitorado 

por microscopia confocal. A dexametasona foi capaz de promover o aumento da fluorescência 

em ambas as linhagens transfectadas, mostrando que as mesmas foram capazes de produzir a 

proteína de fusão Gal-1/GFP e que o tratamento delas com este glicocorticoide aumentou a 

produção desta proteína de fusão (figura 10). Além disso, os dados ilustrados sugerem que a 

CHO-Lec8 é menos eficiente em secretar a forma da Gal-1 ativa para o espaço extracelular, 

como previamente descrito por outros pesquisadores (CHO; CUMMINGS, 1995). 

  Nota-se a ausência de fluorescência no meio extracelular e acúmulo no intracelular das 

células CHO-Lec8, enquanto nas células CHO-K1 existe uma distribuição mais homogênea 

da fluorescência tanto no extra quanto no intracelular (figura 10). 
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Figura 10. Análise do padrão de expressão e secreção da proteína de fusão (Gal-1-GFP) por 

células de mamífero deficientes (CHO-Lec8) ou não (CHO-K1) de ligantes para Gal-1, por 

microscopia confocal. As células foram tratadas (A e C) ou não (B e D) com glicocorticoide (indutor 

da expressão de Gal-1). Cada poço de cultura continha 10
4
 células e a concentração usada de 

glicocorticoide foi de 1µM. Barra = 50µm. 

 

 

4.5 Ligação da Gal-1 ao vírus Zika 

 

 

Para testar a potencial capacidade da Gal-1 de interagir diretamente com o vírus Zika, 

foram feitos dois ensaios; o primeiro, um ensaio de Slot Blot, onde a Gal-1 está imobilizada 

numa membrana de nitrocelulose e o vírus em suspensão; e um ELISA, com o vírus adsorvido 

na microplaca de poliestireno e a Gal-1 em solução, na presença ou ausência de lactose 

(inibidor de Gal-1) ou sacarose (açúcar não inibidor da Gal-1).  Os resultados do teste de Slot 

Blot, indicados na figura 11, demonstraram que o vírus é capaz de ligar-se à Gal-1 

imobilizada, no entanto, a lactose foi capaz de inibir drasticamente a interação Zika-Gal-1. Na 

presença de sacarose, esta interação é mantida, como indicado pela presença da marcação dos 
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Slots. A membrana sem adição do anticorpo primário 4G2 (contra flavivírus) não apresentou 

marcação. 

 

 
Figura 11.   Demonstração da ligação do vírus Zika na Gal-1 imobilizada em membranas de nitrocelulose, 

por Slot Blot.  Membranas de nitrocelulose de 0,22µm, contendo 2 slots cada, adsorvidas com Gal-1(5 µg) e 

desafiadas com vírus Zika (4,5x10
5
FFU/mL), na presença ou ausência de açúcares (lactose e sacarose). A 

detecção da ligação foi feita com anticorpo primário contra flavivírus (4G2) e secundário contra IgG de 

camundongo HRP. A revelação foi feita com DAB Peroxidase Substrate Kit (Vector Laboratories). Nota-se a 

ligação do vírus à Gal-1 de maneira dependente de carboidrato; na presença de lactose (açúcar hapteno 

específico), a ligação é inibida e na presença de sacarose (açúcar hapteno específico), a interação Zika-Gal-1 é 

preservada. Membrana ensaiada na ausência do anticorpo contra flavivírus (4G2
-
) foi utilizada como controle 

negativo. 

   

 

A interação Zika-Gal-1, também foi demonstrada pela técnica de ELISA, quando o 

vírus é adsorvido e é utilizada a Gal-1 ativa e solúvel. A ligação da Gal-1 ao vírus Zika 

imobilizado na placa e poliestireno ocorre de modo concentração dependente e drasticamente 

sensível à presença de lactose (figura 12). 
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Figura 12.   Ensaio de ligação da Gal-1 ao vírus Zika, por ELISA. Placa de ELISA high binding adsorvida 

com 10
5
 FFU/poço de vírus Zika (PE243).  Adição de três concentrações de Gal-1 (2,5, 5,0 e 10,0 µg), na 

presença ou ausência de lactose (20 mM). Detecção realizada por meio de anticorpo primário de coelho contra 

gal-1 (2µg/mL) e secundário contra coelho HRP (1:5000). Revelação com tampão TMB e peróxido de 

hidrogênio. Leitura da absorbância em 450nm (Abs 450nm). Os resultados indicam que o CRD da Gal-1 

participa de sua interação com o vírus Zika. Análise estatística: *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001 (ANOVA e 

pós-teste Tukey). N=3 

 

 

4.6 A Gal-1 inibe a infecção de células A549 

 

 

Sabendo-se que a Gal-1 interage diretamente com o vírus Zika, em seguida testou-se o 

potencial impacto da Gal-1 (10 µM – Toledo et al, 2014) na infecção in vitro, com o uso de 

um modelo in vitro estabelecido na literatura e baseado na infecção de uma linhagem tumoral 

humana de epitélio pulmonar, conhecida como A549 (HIMMELSBACH; HILDT, 2018). A 

figura 13 mostra que a infecção de células A549 com o vírus Zika pré-tratado com Gal-1 

exógena ou a infecção destas células pela adição simultânea do vírus e desta lectina na 

cultura, provocam uma redução significativa da infectividade do Zika. Este efeito anti viral da 

Gal-1 exógena não é detectado em células A549, previamente infectadas, e tratadas com esta 

lectina. 
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Figura 13. Efeito anti-Zika da Gal-1 exógena em células de carcinoma epitelial pulmonar. Células A549 

foram plaqueadas (2x10
4
células/poço) e inoculadas com vírus Zika (PE243) na ordem de 4,5x10

6
FFU/mL em 

quatro condições distintas: sem tratamento (Zikv), pré-tratamento viral com Gal-1 por 30 minutos (Zikv+Gal-1 

pré), inoculação viral simultânea à adição de Gal-1 na cultura (Zikv+Gal-1) e tratamento com Gal-1 pós-

infecção(Zikv+Gal-1 pós). A concentração de Gal-1 exógena foi de 10 µM. Após 48 horas da infecção, foi feita 

a contagem de células 4G2+ (4G2-FITC) por citometria de fluxo. Nota-se que a condição de pré-incubação, bem 

como a adição da Gal-1 no momento do inóculo, reduziram significativamente a quantidade de células 4G2+, 

enquanto a condição onde a Gal-1 foi acrescentada pós-infecção, não houve redução da infecção quando 

comparado ao grupo controle (ZIKV). Análise estatística: *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001 (ANOVA e pós-

teste Dunnett). N=3 poços/condição 
 

 

4.7 Infecção de macrófagos in vitro por vírus Zika 

 

 

Com o objetivo de compreender melhor a atividade anti-Zika da Gal-1 exógena in 

vitro, e com base em estudos que descrevem funções distintas e/ou antagônicas de galectinas 

localizadas nos microambientes extra e intracelulares (ARTHUR et al., 2015), foram 

realizados experimentos de infecção viral de macrófagos deficientes ou não do gene da Gal-1, 

na presença ou ausência de Gal-1 exógena. Salienta-se que os macrófagos foram os tipos 

celulares escolhidos por serem alvos e reservatórios de diferentes tipos de vírus (NIKITINA et 

al., 2018).  

Os macrófagos peritoneais de camundongos de linhagem BALB/c Lgals1
+/+

 e Lgals1
-/-

 

foram infectados com o vírus Zika sem tratamento ou previamente incubado com Gal-1 na 

presença ou não de lactose (inibidor de Gal-1) ou sacarose (controle negativo).  

A figura 14 mostra que o pré-tratamento do vírus com Gal-1 exógena reduz 

significativamente a carga viral no sobrenadante celular dos dois tipos de macrófagos, quando 
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comparados ao controle (só vírus). Quando a lactose é incubada junto ao vírus e à Gal-1, 

ainda há diferença estatística em relação ao controle no caso das células selvagens, porém 

menos expressiva; enquanto que os macrófagos deficientes de Gal-1 endógena apresentam 

carga viral estatisticamente igual ao controle, devido à inibição da Gal-1 pela lactose. Na 

presença da sacarose, condição na qual a Gal-1 ainda consegue exercer efeito, a carga viral é 

estatisticamente menor que o controle nas duas linhagens.   
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Figura 14. Quantificação da carga viral no sobrenadante de macrófagos peritoneais deficientes ou não do 

gene da Ga1-1 e infectados com vírus Zika pré-tratado ou não com Gal-1 exógena.  A. Quantificação viral 

por PCR-RT no sobrenadante de macrófagos de genótipo selvagem plaqueados e inoculados in vitro com 

10
6
FFU de vírus Zika, previamente incubado ou não com lactose ou sacarose e monitorados por 72 horas. B. 

Quantificação viral por PCR-RT no sobrenadante de macrófagos de genótipo deficiente de Gal-1 plaqueados e 

inoculados in vitro com 10
6
FFU de vírus Zika, previamente incubado ou não com lactose ou sacarose e 

monitorados por 72 horas. Quantificação realizada com auxílio de curva padrão. Nota-se um provável potencial 

inibidor da Gal-1 sobre a infecção viral, reforçado pela ausência de diferença na carga quando comparado ao 

controle, na situação em que há inibição da Gal-1 pela lactose e pela diminuição significativa da carga viral nas 

duas linhagens quando há adição de sacarose, que não é capaz de inibir a Gal-1. Análise estatística: *p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001 (ANOVA e pós-teste Dunnett). N=3 
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    No que tange a ausência de Gal-1 endógena na linhagem com gene nocauteado 

(Lgals1
-/-

) comparada à linhagem selvagem, a única condição experimental que apresentou 

diferença estatística entre as linhagens foi à incubação do vírus com Gal-1 e a lactose como 

inibidora desta lectina (figura 15). 

 

 

 
Figura 15. Comparação da carga viral no sobrenadante de macrófagos peritoneais produtores ou não de 

Gal-1 endógena, infectados com vírus Zika pré-incubado com Gal-1 ou não.  Os macrófagos de genótipo 

selvagem ou deficientes para gal-1foram plaqueados e inoculados in vitro com vírus Zika (10
6
FFU) previamente 

incubado ou não com Gal-1 recombinante exógena, com adição ou não de lactose (inibidor de gal-1) ou sacarose 

(controle negativo) e monitorados por 72 horas. Os sobrenadantes foram coletados e submetidos à quantificação 

viral por PCR em tempo real e a quantificação absoluta foi realizada com auxílio de curva padrão. A única 

condição experimental com diferença significativa entre as linhagens foi a inoculada com vírus Zika pré-tratado 

com Gal-1 na presença de lactose, na qual o sobrenadante das células com genótipo selvagem teve redução da 

carga viral em relação ao sobrenadante das células nocaute. Análise estatística: *p<0,05 (ANOVA e pós-teste 

Tukey). N=3 

 

 

4.8 Análise da viabilidade de células CHO-K1 e CHO-Lec8 perante a infecção in vitro 

por vírus Zika 

 

 

Os ensaios de infecção de macrófagos e de células A549 sugerem que a 

atividade anti viral da Gal-1 parece estar associada à sua presença no microambiente 

extracelular nas etapas iniciais da infecção viral. Para testar esta hipótese, células 

CHO parentais (CHO-K1: não-deficientes de ligantes para Gal-1 e secretoras da 
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forma ativa desta lectina) ou mutantes (CHO-Lec8: deficientes de ligantes para Gal-1 

e não secretoras da forma ativa desta lectina) (CHO; CUMMINGS, 1995),  ambas 

transfectadas com o gene desta lectina fusionada à “Green Fluorescent Protein”, 

foram infectadas com o vírus Zika. As células parentais CHO-K1 não se infectam 

com Zika (HIMMELSBACH; HILDT, 2018). Não há redução na viabilidade da 

linhagem parental CHO-K1 quando exposta ao vírus Zika, mantendo-se semelhante a 

seu controle não infectado (figura 16). A linhagem mutante, CHO-Lec8, apresenta 

maior sensibilidade ao efeito citopático deste vírus quando comparado a seu controle 

sem infecção, apresentando sinais de morte celular a partir do tempo 0 

(correspondente ao término das 4 horas de infecção viral), visíveis na figura 17.  

 

 
Figura 16. Análise da viabilidade de células de mamífero (CHO-K1), infectadas ou não pelo vírus Zika, 

por microscopia de campo claro. Células CHO-K1 não infectadas utilizadas como controle e células CHO-K1 

submetidas por 4 horas à infecção para análise de viabilidade. Imagens obtidas nos tempos 0h, 2h, 4h e 8h após o 

término da infecção. Neste caso, podemos observar que as células CHO-K1, infectadas e controle, não obtiveram 

variação significativa do formato e não apresentaram processo de morte.  
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Figura 17. Análise da viabilidade de células mutantes de mamífero (CHO-Lec8), infectadas ou não pelo 

vírus Zika, por microscopia de campo claro. Células CHO-Lec8 não infectadas utilizadas como controle e 

células CHO-Lec8 submetidas por 4 horas à infecção para análise de viabilidade. Imagens obtidas nos tempos 

0h, 2h, 4h e 8h após o término da infecção. Neste caso, podemos observar que as células CHO-Lec8 infectadas 

obtiveram variação significativa do formato e apresentaram processo de morte. As células utilizadas para 

controle não sofreram alterações ou morte. 

 

 

4.9 Infecção in vivo com vírus Zika de camundongos BALB/c de genótipo selvagem ou 

deficiente para Gal-1 

 

 

Camundongos BALB/c de linhagem selvagem ou deficientes de Gal-1 foram 

inoculados intraperitonealmente com vírus Zika (dia 0) e no 5º dia após a infecção, os animais 

foram eutanasiados e foram coletados cérebros e rins destes camundongos para análise 

histopatológica por coloração com H&E. Os rins dos animais não infectados Lgals1
-/-

 ou 

Lgals1
+/+

 apresentaram túbulos e glomérulos sem anormalidades tanto em número quanto em 

morfologia das estruturas. Os rins dos animais Lgals1
-/-

 infectados apresentaram um menor 

número de glomérulos, sinais de discreta retração dos glomérulos em relação à cápsula de 

Bowman, mas sem comprometimento do sistema tubular. Os rins dos animais Lgals1
+/+

 

infectados apresentaram o sistema tubular e glomerular preservados, com número usual de 

túbulos e glomérulos e sem comprometimentos estruturais (figura 18). Na avaliação da 

Camada Molecular do SNC dos animais Lgals1
-/-

 ou Lgals1
+/+

 não infectados observou-se 

uma quantidade usual de corpos neuronais e células gliais, com densidade neurofibrilar 

mantida. Todavia, a Camada Molecular do SNC dos animais Lgals1
-/-

 infectados apresentou 

um número reduzido de corpos neuronais e aumento relativo das células gliais, com 
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diminuição da densidade neurofibrilar. Na Camada Molecular do SNC dos animais Lgals1
+/+

 

infectados o número de corpos neuronais e células gliais permaneceu preservado, com 

densidade neurofibrilar usual (figura 19).  Na Camada Granular do SNC dos animais Lgals1
-/-

 

ou Lgals1
+/+

 não infectados houve um número normal de corpos neuronais e células de 

Purkinje. No entanto, na Camada Granular do SNC dos animais Lgals1
-/-

 infectados notou-se 

um número reduzido de corpos neuronais e células de Purkinje. A Camada Granular do SNC 

dos animais Lgals1
+/+

 infectados o número de corpos neuronais e de células de Purkinje 

manteve-se com padrão habitual (figura 20).  

 

 
Figura 18. Corte histológico de rins de animais com genótipo selvagem ou deficiente em Gal-1 infectados 

ou não com ZIKV. As fotomicrografias demonstram: A. Rim do animal Lgals1
-/-

 (KO) não infectado 

apresentando número normal de glomérulos, sem retração em relação à cápsula de Bowman; B. Rim do animal 

Lgals1
+/+

 (WT) não infectado apresentando número normal de glomérulos, sem retração em relação à cápsula de 

Bowman; C. Rim do animal Lgals1
-/-

 (KO) infectado com vírus Zika apresentando menor número de glomérulos, 

com discreta retração em relação à cápsula de Bowman (indicado pelaseta); D. Rim do animal Lgals1
+/+

 (WT) 

infectado com vírus Zika apresentando número normal de glomérulos, sem retração em relação à cápsula de 

Bowman. (H&E,objetiva de 40). Barra = 25µm 
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Figura 19. Corte histológico de cérebros de animais com genótipo selvagem ou deficiente em Gal-1 

infectados ou não com ZIKV. As fotomicrografias demonstram: A. SNC do animal Lgals1
-/-

 (KO) não 

infectado apresentando número normal de corpos neuronais e células gliais, com densidade neurofibrilar normal 

na Camada Molecular ; B. SNC do animal Lgals1
+/+

 (WT) não infectado apresentando número normal de corpos 

neuronais e células gliais, com densidade neurofibrilar normal na Camada Molecular; C. SNC do animal Lgals1
-

/-
 (KO) infectado com vírus Zika apresentando número reduzido de corpos neuronais e aumento relativo de 

células gliais, com densidade neurofibrilar reduzida na Camada Molecular (indicado pela seta); D. SNC do 

animal Lgals1
+/+

 (WT) infectado com vírus Zika apresentando número normal de corpos neuronais e células 

gliais, com densidade neurofibrilar normal na Camada Molecular. (H&E, objetiva de 40). Barra = 25µm 

 



46 

 

 

 

 

 

Figura 20. Corte histológico de cérebros de animais com genótipo selvagem ou deficiente em Gal-1 

infectados ou não com ZIKV. As fotomicrografias demonstram: A. SNC do animal Lgals1
-/-

 (KO) não 

infectado apresentando número normal de corpos neuronais e células de Purkinje na Camada Granular; B. SNC 

do animal Lgals1
+/+

 (WT) não infectado apresentando número normal de corpos neuronais e células de Purkinje 

na Camada Granular; C. SNC do animal Lgals1
-/-

 (KO) infectado com vírus Zika apresentando número reduzido 

de corpos neuronais e células de Purkinje na Camada Granular (indicado pela seta); D. SNC do animal Lgals1
+/+

 

(WT) infectado com vírus Zika apresentando número normal de corpos neuronais e células de Purkinje na 

Camada Granular. (H&E, objetiva de 40). Barra = 25µm 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu demonstrar que a forma ativa da Gal-1 

presente no meio extracelular, de origem exógena e endógena, é capaz de inibir a replicação 

do vírus Zika in vitro. Esta ação anti viral in vitro se manifesta apenas sobre as etapas inicias 

da infecção celular e ocorre de modo carboidrato-dependente. Além disso, demonstrou-se que 

camundongos deficientes do gene da Gal-1 são mais sensíveis à infecção pelo vírus Zika, em 

comparação aos animais selvagens.   

Sabe-se que uma das formas de reconhecimento de partículas virais por células do 

hospedeiro ocorre por meio do reconhecimento de glicanas presentes na superfície viral, via 

proteínas ligadoras de glicanas (KIM et al., 2017; HAMEL et al., 2015).  

Desta forma a primeira etapa deste estudo foi a avaliação da potencial capacidade da 

Gal-1 de interagir diretamente com o vírus Zika em sistemas livre de células. Para isto, foram 

realizados dois imunoensaios em condições nativas: Slot Blot e ELISA. Os resultados 

mostraram que a Gal-1 humana foi capaz de interagir com o vírus Zika de modo 

concentração-dependente, como descrito para o vírus da Dengue (TOLEDO et al., 2014).  

Apesar da maioria das atividades biológicas da Gal-1 ser dependente de sua propriedade 

lectínica, na literatura existem vários relatos de efeitos da Gal-1 não relacionados ao seu 

CRD. Por exemplo, a forma oxidada desta lectina é incapaz de reconhecer glicanas, mas 

promove a regeneração axonal de nervos periféricos lesionados (FUKAYA et al., 2003).  

Assim, os ensaios de Slot Blot e ELISA foram utilizados para avaliação da potencial 

inibição da interação Gal-1-Zika pelo açúcar hapteno específico para Gal-1, a lactose. Como 

esperado, este carboidrato, e não o açúcar não específico para Gal-1 (sacarose), foi capaz de 

inibir esta interação Gal-1-Zika, sugerindo a importância do CRD neste evento, como descrito 

para outro flavivírus (TOLEDO et al., 2014). Curiosamente, Gal-1 de outras espécies, como 

aves e peixes, também são capazes de interagir com glicanas da superfície do vírus Newcastle 

(SUN et al., 2017) e do vírus de necrose hematopoiética (GHOSH et al., 2019),  

respectivamente. Isto sugere que a função de reconhecimento de glicanas virais por ortólogos 

de Gal-1, é um evento conservado entre diferentes espécies de hospedeiros.  

Com o objetivo de analisar o impacto biológico da interação direta da Gal-1 com 

glicanas da superfície do vírus Zika, foram feitos ensaios de infecção in vitro com o uso de 

diferentes tipos celulares, em diferentes condições. Inicialmente, foram utilizados macrófagos 
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de camundongos deficientes ou não do gene da Gal-1, uma vez que estes fagócitos são 

caracterizados como importantes alvos celulares para o Zika e outros vírus (NIKITINA et al., 

2018), e uma linhagem celular humana A549, altamente susceptível ao Zika 

(HIMMELSBACH AND HILDT, 2018).  

O pré-tratamento do vírus Zika com a Gal-1 exógena foi capaz de reduzir a 

carga viral em macrófagos peritoneais de camundongos selvagens ou deficientes de 

Gal-1. De modo interessante, dados da literatura mostraram que a Gal-1 exógena 

também é capaz de reduzir a carga do vírus Dengue em diferentes tipos de linhagem 

celular (TOLEDO et al., 2014). Como esperado, a lactose, e não a sacarose (açúcar 

hapteno controle) inibiu este efeito anti-Zika da Gal-1 extracelular. Estes achados estão 

alinhados com uma tendência atual de desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas 

aplicáveis às doenças causadas por flavivírus baseadas na inibição do reconhecimento de 

carboidratos na interação vírus-hospedeiro (IDRIS; MUHARRAM; DIAH, 2016). 

Além disso, este efeito inibitório foi semelhante entre os dois tipos de 

macrófagos, sugerindo que, nestas condições experimentais, a ausência da Gal-1 

endógena não interferiu com a atividade anti viral da Gal-1 extracelular. Como 

descrito anteriormente, as ações intracelulares e extracelulares das galectinas podem 

não ser coincidentes ou até mesmo antagônicas (FUKUMORI et al.,  1997). 

Curiosamente, quando os diferentes tipos de macrófagos são comparados 

quanto ao tratamento do vírus Zika com Gal-1 na presença de lactose, existe uma 

redução da carga viral nos macrófagos selvagem em relação aos deficientes de Gal-1. 

Isto pode ser explicado por um efeito de dupla inibição da Gal-1 exógena no caso da 

linhagem nocaute, cujos ligantes transmembrana de Gal-1 estão desocupados devido 

à ausência da expressão desta lectina, levando ao deslocamento e “sequestro” da Gal-

1, visto que a afinidade ligante-Gal-1 é maior que a afinidade Gal-1-Zika, 

internalizando esta Gal-1 e deixando-a menos disponível para exercer a inibição da 

infecção. Ou seja, no caso da linhagem selvagem, a Gal-1 exógena sofreria inibição 

apenas da lactose, ao passo que na linhagem deficiente, a Gal-1 seria inibida tanto 

pela lactose, quanto pelos ligantes desta lectina.  

Visando o melhor entendimento da ação anti-Zika da Gal-1, células A549 

foram infectadas em três condições distintas de tratamento com Gal-1: (i) vírus 

incubado com a Gal-1 antes do inóculo, (ii) ao mesmo tempo, (iii) após a infecção. 

Nas condições de pré-tratamento e incubação simultânea e, portanto, condições em 
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que ainda não ocorreu a entrada das partículas virais nas células hospedeiras, houve 

redução significativa da porcentagem de células infectadas quando comparadas ao 

controle (ZIKV sem tratamento). Em contrapartida, as células tratadas com Gal-1 

após o inóculo, de forma que o vírus havia tido tempo hábil para realizar a infecção, 

não tiveram diferença na porcentagem de células infectadas, em relação ao controle. 

Estes achados sugerem que a atividade anti viral da Gal-1 ocorre nas etapas 

iniciais da infecção viral e depende de concentrações adequadas de forma ativa desta 

lectina no meio extracelular, como descrito para ação anti-Dengue da Gal-1 

(TOLEDO et al., 2014), enquanto ação anti-virus Nipah da Gal-1 ocorre em etapas 

mais tardias do ciclo celular da infecção viral (GARNER et al., 2010). Por outro lado, 

entende-se que apesar da infecção viral promover a aumento da expressão de Gal-1 

(TOLEDO et al., 2014; GARNER et al., 2010 ; MERCIER et al., 2008), a quantidade 

secretada da Gal-1 ativa por macrófagos selvagens não foi suficiente para promover 

uma redução da carga viral mais robusta do que aquela promovida pela Gal-1 

exógena na cultura de macrófagos deficientes de Gal-1 endógena. 

A perspectiva da ação anti-Zika de Gal-1 extracelular foi validada por 

experimentos com células CHO-K1 e CHO-Lec8 diferenciadas entre si pela presença de 

ligantes de Gal-1 na linhagem selvagem (CHO-K1) e ausência na linhagem mutante (CHO-

Lec8). Salienta-se que estas células foram transfectadas com o gene da Gal-1 fusionada à 

proteína GFP sob controle de expressão com promotor forte. Sendo assim, por microscopia de 

fluorescência, foi possível ilustrar essa diferença, mostrando que a célula CHO-K1 mantém 

uma distribuição homogênea de Gal-1 tanto no meio intra quanto no extracelular, enquanto a 

CHO-Lec8 apresenta acúmulo intracelular, com picos de fluorescência quando é adicionado o 

glicocorticoide Dexametasona, indutor da expressão de Gal-1. Após isso, as células foram 

infectadas com vírus Zika e analisadas por microscopia de campo claro. Os resultados 

mostram que as células CHO-Lec8 possuem maior sensibilidade à infecção por vírus 

Zika, visto que não infectadas, ambas as linhagens não apresentam sinais de morte 

celular, ao passo que com a inoculação viral há uma visível diferença na viabilidade 

celular delas, com morte celular da CHO-Lec8, que não ocorre com a CHO-K1. Esta 

sensibilidade da CHO-Lec8 pode estar associada à menor capacidade destas células 

de secretar Gal-1 para o meio de cultura, sugerindo que a Gal-1 presente no meio 

extracelular possa conferir proteção contra esta virose, e a intracelular não. 

Fundamenta-se esta sugestão em dados publicados que demonstraram que a Gal-1 
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pode inibir a fase de adesão do vírus Dengue na superfície celular e impedir esse 

processo de infecção, através do reconhecimento de açúcares na superfície viral, com 

formação de treliças e impedindo sua ligação ao hospedeiro (TOLEDO et al., 2014). 

Por outro lado, ao compararmos as cargas virais entre as linhagens, dos 

controles, não há diferença. Este dado, corroborado pela morte celular ocorrida nas 

células CHO-Lec8 (que acumulam Gal-1 intracelular), indica que a Gal-1 endógena 

pode não ter impacto durante a infecção por vírus Zika.  

Curiosamente os dados com as células CHO sugerem que a secreção de Gal-1 possa 

ocorrer por mecanismos independentes do sistema Golgi-Retículo Endoplasmático, incluindo 

a translocação direta pela membrana citoplasmática via interação com glicanas, como descrito 

para outras proteínas (POPA; STEWART; MOREAU, 2018). 

O gene da Gal-1 é expresso, constitutivamente, em diferentes células e tecidos de 

camundongos e humanos, sendo detectados elevados níveis de expressão desta lectina 

endógena imunoregulatória nos cérebros e nos rins destes mamíferos (PAPATHEODOROU 

et al., 2018; DIAS-BARUFFI et al., 2010). Curiosamente, camundongos BALB/c selvagens 

imunossuprimidos são sensíveis à infecção por Zika e uma das consequências desta infecção é 

o intenso comprometimento destes dois órgãos (CHAN et al., 2016). Com base nestes dados 

da literatura, apenas os cérebros e os rins de camundongos BALB/c (Lgals1
+/+ 

e Lgals1
-/-

), 

infectados ou não, foram analisados quanto ao impacto histopatológico causado pelo vírus 

Zika. Os padrões histológicos cerebrais e renais de Lgals1
+/+ 

não foram alterados por esta 

infecção viral. Estes achados estão de acordo com relatos de outros pesquisadores que 

descreveram a resistência a este flavivírus por camundongos selvagens adultos 

imunocompetentes de diferentes linhagens, incluindo BALB/c, diferentemente de humanos 

(DICK, 1952; LAROCCA et al., 2016; NAZERAI et al., 2018). Nesta linha, o polimorfismo 

genético associado à regulação da expressão de LGALS1 afeta a susceptibilidade humana a 

doença causada pelo vírus influenza A (H7N9) (CHEN et al., 2015). 

Por outro lado, foi demonstrado neste trabalho que a deficiência do gene Lgals1 é 

claramente associada a um intenso comprometimento dos tecidos renais e cerebrais de 

camundongos infectados. Além disso, animais Lgals1
-/-

 e Lgals1
+/+

 não infectados 

apresentaram um padrão tecidual (cerebral e renal) muito semelhante, indicando que os 

camundongos Lgals1
-/-

 não apresentam fenótipos detectáveis como descrito previamente 

(POIRIER; ROBERTSON, 1993; COLNOT et al., 1998). Salienta-se que a ocorrência de 

lesões e complicações cerebrais e renais, além de ter sido descrita em camundongos 
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imunossuprimidos e infectados por Zika, também ocorre em humanos acometidos por esta 

virose (CHAN et al, 2016; SCHIRMER et al., 2018).   

A atividade in vitro anti-Zika da Gal-1 exógena foi confirmada in vivo pela ausência 

da Gal-1 endógena. A interação direta da Gal-1 exógena ou da endógena extracelular com o 

Zika é um elemento importante de sua ação anti viral in vitro e isto está relacionado a inibição 

da entrada do vírus na célula hospedeira, como descrito para o vírus da Dengue (Toledo et al., 

2014). Entretanto, este fenômeno não é suficiente para explicar a suscetibilidade de 

camundongos Lgals1
-/-

 ao Zika.  

A infecção humana por Zika promove a degradação do STAT2 (Signal Transducer 

and Activator of Transcription 2: um ativador de transcrição associado à resposta imunológica 

anti viral) resultando na redução da sinalização mediada por interferons do tipo I e III e na 

consequente instalação de um padrão imunológico não protetor contra a doença causada pelo 

vírus Zika.  Um dos elementos cruciais do mecanismo de resistência de camundongos à 

infecção por Zika é a manutenção dos efeitos dos interferons dos tipos I e III associada a não 

ocorrência da degradação do STAT2 nestes animais (GRANT et al.,2016; KUMAR et al., 

2016). Apesar de ter sido descrita uma correlação positiva entre a expressão de Gal-3 e de 

Gal-9 com a ação antiviral de IFN do tipo I (LI et al, 2014; MACHALA et al., 2019), não 

existem relatos na literatura sobre a dependência da ação antiviral de Gal-1 com este tipo de 

interferon.  

A autofagia é processo de degradação lisossomal crucial para vários eventos 

fisiológicos e pode causar ou previnir vários tipos de doenças incluindo as moléstias 

infecciosas (LEVINE; KROEMER, 2008). Nessa linha, tem sido descrito que, apesar da 

autofagia ser um importante mecanismo de defesa contra vírus, incluindo os flavivírus 

(DERETIC; SAITOH; AKIRA, 2013), o Zika é capaz de favorecer sua replicação e 

propagação por promover uma ativação exacerbada deste processo, por meio da inativação da 

via AKT/mTOR (LIANG et al., 2016; CAO et al., 2017). Curiosamente, a deleção do gene da 

Gal-1 em células tumorais aumenta a sensibilidade destas células para droga pró-autofágicas 

(MATHIEU et al, 2007; LE MERCIER et al., 2008) ou inibe a ativação da via AKT/mTOR 

(ZHOU et al., 2015). Desta forma, é possível supor que a maior susceptibilidade dos 

camundongos Lgals1
-/-

 à infecção por Zika pode estar associada à redução da resposta 

antiviral dependente de IFN do tipo I e/ou de uma desregulação do processo autofágico.  

Entretanto, futuras investigações serão necessárias para testar estas hipóteses. 
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Outro aspecto a ser considerado quanto ao elevado padrão de lesão cerebral dos 

animais deficientes de Gal-1 e infectados, é a possibilidade do esgotamento do tecido cerebral 

na reconstituição do número de células progenitoras neuronais e de neurônios maduros 

reduzido pelo efeito citopático do Zika (TANG et al., 2016; ZHANG et al., 2016; CUGOLA 

et al., 2016). A deficiência da Gal-1 pode estar associada a este esgotamento, uma vez que 

esta lectina é capaz de promover a proliferação destas células progenitoras e a geração de 

novos neurônios (SAKAGUCHI et al., 2010; KAJITANI et al., 2009). Finalmente, entende-se 

que os achados aqui reportados poderão contribuir para o melhor entendimento da 

fisiopatologia da febre causada pelo Zika, e para o desenvolvimento de terapias inovadoras 

contra esta importante arbovirose, associadas à inibição do reconhecimento de carboidratos na 

interação Zika-hospedeiro. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 

Este conjunto de resultados mostra que a Gal-1 possui efeito modulador negativo na 

infecção experimental do vírus Zika e é possível que isto ocorra por meio da interação da Gal-

1 com glicanas da superfície deste vírus, comprometendo as etapas iniciais da infecção 

celular. Além disso, camundongos BALB/c deficientes do gene da Gal-1 são mais sensíveis à 

infecção por vírus Zika.  
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