
ARTIGO DE REVISÃO

Resumo Trichomonas vaginalis é um agente infectante da microbiota vaginal que 

vem sendo correlacionado ao câncer cervical. Um receptor denominado galectina-1 (Gal 1) pode ser expresso em 

células epiteliais cervicais humanas se ligando à glicofosfolipídica (LPG) de T. vaginalis. A interação de T. vaginalis 

com as células epiteliais é mediada por cadeias galactose e N-acetilglucosamina (LacNac). Gal 1 se liga aos 

sítios poly-LacNAC e está relacionada com a aderência de T. vaginalis à célula humana. A sinalização ocorre por 

intermédio de sítios da proteína Src (SH2) que se associam, ocorrendo sob os domínios de PI3K que fosforilam 

a membrana de lípides fosfatidilinositol (PIP e PIP2). Aderindo-se às membranas citoplasmáticas e secretando 

enzimas, T. vaginalis pode ocasionar a ruptura do envoltório celular podendo fagocitar células epiteliais em meio 

vaginal. O núcleo N-acetilactosamina de Gal 1 pode mediar a regulação do crescimento celular com a ajuda 

da proteína GRB2; entretanto, Gal 1 pode contribuir para a supressão da inflamação por meio da indução de 

apoptose pelas células T ativadas. 

Abstract Trichomonas vaginalis is an infectious agent of the vaginal flora which 

has been associated with cervical cancer. Galectin-1 (Gal 1) is a cell receptor expressed in cervical epithelial cells 

binding T. vaginalis’ lipophosphoglican (LPG). Interaction between T. vaginalis and the epithelial cell is mediated 

by poly-LacNac domains (galactoside and acetil-lactosamin) and is related to cell adherence as well. Cell signaling 

occurs by the time Src (SH2) domains are correlated with this interaction and PI3K phosphorilation brings up 

phosphatidil inositol lipid membranes (PIP and PIP2). T. vaginalis adheres to cytoplasm membrane and secrets 

specific enzymes that probably lead to membrane rupture. Moreover this parasite may phagocyte epithelial 

cells in vaginal discharge. Gal 1 nucleus called N-acetil-lactosamin can mediate growth development through 

GRB2 protein and may contribute to inflammation suppression owing to apoptosis induction of activated T cells.
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Considerações preliminares

Trichomonas vaginalis, protozoário flagelado infectante do 

meio vaginal, sendo um patógeno extracelular ou independente 

da célula hospedeira, requer artifícios para estabelecer e manter 

a infecção genital feminina. Circundando as células epiteliais 

vaginais (VECs) próprias do meio em que habita, T. vaginalis 

exterioriza uma membrana glicofosfolipídica (LPG) que é 

reconhecida por uma lecitina específica, a galectina-1 (Gal 1), 

presente no interior da célula humana (VEC) e que vai sendo 

lançada proporcionalmente ao seu estado de ativação. Por meio 

dos domínios de reconhecimento de carboidratos (DRCs) Gal 1 

irá reconhecer a porção sacáride da LPG e a ela irá se ligar, uma 

vez que apresenta grande afinidade com sua terminação gluco-

samínica (GlcNAc), relação provavelmente devida ao elevado 

número de unidades dissacárides1,2 (A).

A aderência de T. vaginalis à VEC é, portanto, via carboidrato — 

mediada com Gal 1 se ligando aos sítios poly-LacNAc (galactose e 

acetilglucosamina) do parasito. As células do músculo liso podem 

favorecer o aumento de Gal 1 na superfície celular e, sendo compo-

nente básico do miométrio (músculo principal do útero), a adesão 

nesse local pode ser favorecida; consequentemente, há interação 

T. vaginalis-células do hospedeiro1 (A). A expressão dessa lecitina 

foi encontrada em amostras de estromas peritumorais e Gal 1 e 

esteve correlacionada com a profundidade de invasão na cérvix3 (A).

Por outro lado, Gal 1 provavelmente apresenta caracterís-

tica inversa em relação a algumas células do sistema imune. 

A morte celular programada (ou apoptose) pode ser ativada 

por ela na linhagem dos linfócitos T, supostamente porque 

enzimas glicosiltransferases modificam a viabilidade de ligantes 

oligossacárides para Gal 1, passando a promover a  sensibilidade 

das células T pela mesma, o que contrasta com o processo 

de apoptose desencadeado pela proteína de membrana Faz, 

que por meio de seu ligante natural FaL faz sua interligação a 

células-alvo sensitivas4 (B). 

T. vaginalis se assemelha morfologicamente a uma célula 

leucocitária no momento em que é visto a fresco (swab em 

solução salina), podendo ser até mesmo confundido ao perder 

os seus movimentos flagelares. Os neutrófilos, glóbulos brancos 

prevalecentes do meio vaginal (onde permanecem por cerca 

de 24 horas), podem sofrer o adiamento das apoptoses devido 

à presença de T. vaginalis, proporcionando, dessa forma, um 

aumento da inflamação local5 (A). 

Com o objetivo de estabelecer evidências sobre a relação 

T. vaginalis-câncer do colo uterino, esta revisão teve por objetivo 

apresentar relevantes aspectos da interação parasito-hospedeiro 

elucidando o papel do importante receptor Gal 1.

Aspectos morfológicos

Anaeróbios facultativos, T. vaginalis medem cerca de 10 µm 

de comprimento por 7 µm de largura, apresentam-se como uma 

célula polimorfa (trofozoíto) tanto no hospedeiro quanto em meios 

de cultura, porém podem apresentar-se na forma pseudocística 

recentemente observada no estudo de Afzan e Suresh6,7 (B,A). 

Um bastonete rígido que percorre seus corpos terminando em uma 

extremidade livre constitui o citoesqueleto de  Trichomonas, que não 

apresenta afinidade aos corantes e é formado pela justaposição de 

microtúbulos. Para a locomoção, T. vaginalis possui quatro flagelos 

na parte anterior (canal periflagelar) que se dirigem para frente, 

uma membrana ondulante voltada para trás que emerge fora do 

canal com a costa ou rede hexagonal contendo estrias transversais. 

O núcleo situado no endoplasma apresenta vesículas com cromatina 

em grânulos pequenos ou finos distribuídos em seu interior8,9 (B). 

Apesar de se constituir uma célula, T. vaginalis não com-

pletam o ciclo da respiração celular (ciclo de Krebs). Estruturas 

semelhantes às mitocôndrias existem em seus interiores, porém 

terminam produzindo hidrogênio em vez de oxigênio. A ferro-

doxina, enzima que converte o piruvato em acetato, está presente 

apenas nos hidrogenosomos. Além disso, a enzima que converte 

H
2
O

2
 em oxigênio e água não está presente nos mesmos. Portanto, 

o ciclo do ácido cítrico é quebrado e T. vaginalis se aproxima da 

anaerobiose10 (B). As enzimas piruvato-ferrodoxina-oxidoredutase, 

hidrogenases e succinyl CoA podem ser amplificadas por meio 

de reação em cadeia de polimerase (PCR) utilizando probes 

hibridizados em Southern blot. As respectivas enzimas são 

contidas nos hidrogenossomos de T. vaginalis11 (A).

Aspectos fisiológicos

Agente infectante da mucosa do trato urogenital e vaginal, 

T. vaginalis necessita da aderência ao epitélio cérvico-vaginal para 

manifestar a sua patogenicidade. Uma série de enzimas faz a mediação 

do parasito aos receptores moleculares das células. Dentre elas a car-

bamato quinase, que catalisa a reação reversível do fosfato carbamoil, 

ADP para ATP e fosfato amônio, que é então hidrolisado em amônia e 

carbonato. Essa enzima está envolvida em diferentes vias metabólicas 

de T. vaginalis, tais como a purina, a arginina, a prolina e o nitrogênio. 

A cisteína sintase conduz a síntese de cisteína a partir de um sulfeto 

em T.  vaginalis. A thioredoxin reductase oferece uma atividade an-

tioxidante em resposta às mudanças ambientais, constituindo-se em 

importante mecanismo de defesa desse parasito12 (A).

A hemoglobina é a fonte de ferro, elemento essencial que nutre e 

sustenta T. vaginalis nos meios de cultura. Além disso, o ferro sintetiza 

e localiza as adesinas (proteínas que aderem) na superfície celular13 (A).
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Aspectos epidemiológicos

A taxa global da prevalência de T. vaginalis é desconhecida pelo 

fato de que esta difere muito entre populações. A população des-

cendente de africanos nos Estados Unidos da América apresenta alta 

prevalência do parasito (13 a 51%) em relação à população geral (3%). 

Na África Subsaariana, a taxa está em 11% nos estudos da população 

base e em torno de 20,9% em mulheres gestantes, apesar de estudos 

locais relatarem taxas ainda superiores. Em mulheres portadoras do 

HIV a prevalência de T. vaginalis varia de 6,1 a 52,5%, enquanto nas 

que apresentam HIV negativo está entre 3,2 a 34%14 (B).

Nas Filipinas, uma população constituída de 969 profissionais 

do sexo apresentou a taxa de prevalência de 6,8% de T.  vaginalis 

(66/969), após teste utilizando os métodos diagnósticos do exame 

direto e da PCR15 (A). No Brasil, em uma região do Estado de 

Minas Gerais, a prevalência do parasito foi 2,6% (19/742) em um 

estudo utilizando as técnicas da cultura e do exame a fresco16 (A).

T. vaginalis: constituintes da membrana

A molécula LPG de T. vaginalis pode ser isolada e caracteri-

zada no intuito de obter evidência em relação ao essencial papel 

de aderência e ativação pró-inflamatória das células epiteliais 

da cérvix uterina. Duas frações LPG podem ser separadas por 

hidrólise: a fração sacáride e a fração ceramida fosfoinositol núcleo 

glicano (CPI-GC). A hidrólise observada após tratamento com 

uma solução ácida indica que a ligação fosfato conecta o núcleo 

CPI-GC e as frações ácidas liberadas. A possível presença de 

outras ligações está ainda sob investigação17 (A).

Entretanto, o isolamento da molécula de LPG (Figura 1) 

na cepa B7RC2 realizado por Ryan et al. propiciou comprovar 

que a mesma não contém quantidade significante de fosfato em 

seu nucleoglicano, quando comparado com a LPG de outros 

micro-organismos, tais como a Leishmania major e o Trypanosoma 

brucei, sendo preferível ser a denominação TvLG. Segundo esses 

mesmos autores, moléculas da TvLG podem diferir entre cepas de 

T  vaginalis, assim como a cepa B7RC2 apresenta menor quantidade 

do açúcar rhamnose e maior quantidade de galactose em relação 

à cepa UR1 desse protozoário18 (A). Resíduos de pentose (xylose) 

e deoxyhexose (rhamnose) podem ser encontrados na LPG de 

T.  vaginalis. A forma oligomanose (Man
5
GlcNAc

2
) com resíduos 

de α 1,2-manose (Figura 2) foi considerada a estrutura principal de 

todas as cepas de T. vaginalis estudadas por Paschinger et al.19 (A). 

Dependendo da espécie, N-glicanos modificados por resíduos de 

pentose, fosfato ou fosfoetanolamina e ainda unidades do terminal 

N-acetilactosamina (Galβ1, 4GlcNAc) podem ser encontrados. 

A modificação de N-glicanos pela acetilactosamina, em algumas 

amostras, é compartilhada com a TvL(P)G e pode representar uma 

futura parceria de interação com as galectinas do hospedeiro19 (A). 

A TvLG também é rica em galactose. A incubação dessa 

molécula intacta com a endo-β-galactosidase resulta na libe-

ração de sacárides contendo estruturas lactosamínicas, como as 

repetições poly-N-acetylactosamínicas. Fragmentos de tamanhos 

variando de 2,8 a 6 unidades de glicose, determinadas em análise 

por Glyko-Fluorophore-Assisted Carbohydrate Electrophoresis 

(FACE), podem apresentar uma banda migrando a aproximada-

mente 3,5 unidades contendo sacárides com a terminação glu-

cosamínica (GlcNAc) e outra a aproximadamente 2,8 unidades 

de glicose contendo o terminal Gal17 (A). 

Um receptor denominado Gal 1 pode ser expresso em células 

epiteliais cervicais humanas se ligando à LPG de T. vaginalis. Gal 

1 pode mediar a aderência do parasito às células epiteliais cervicais, 

podendo levar à sua redução quando silenciado nessas células20 (B).

Gal 1

Proteína de 14 kDa, a Gal 1 é constituída por grupos sulfidrilas 

que formam abundantes resíduos de cisteína. Apesar de ser um 

monômero, tal proteína pode existir como um dímero quando em 

solução. A dimerização de Gal 1 pode ocorrer por meio de sítios 

da proteína Src (SH
2
) que se associam, ocorrendo sob os domínios 

de leucina em forma de zíper20 (B). Na membrana Src homóloga-2 

(SH
2
), domínios de fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) se associam 

com sua subunidade catalítica e fosforilam a membrana de lípides 

fosfatidilinositol-4-fosfato (PIP) e fosfatidilinositol 4,5-bifosfato 

(PIP 2). Além do efeito mitogênico, o fosfatidil-inositol-3-quinase 

(PI3K) ativa ainda outra quinase: a via sinalizadora, proteína 

quinase serina/treonina (AKT) (Figura 3), que é responsável pela 

sobrevivência do braço antiapoptótico sinalizador do fator de 

crescimento derivado de plaqueta (FCDP)21,22 (B,A). 

Gal 1 apresenta um núcleo dissacáride N-acetillactosamina, 

sendo uma molécula pleotrófica cuja função é mediar a regulação 

do crescimento celular com a ajuda da proteína GRB2, que se 

Cabeças de ácidos 
graxos hidrofílicas

Espaço extracelular

Espaço intracelular (citoplasma)

Bicamada
de lipídeos

Cauda de ácidos
graxos não polares

Figura 1 - Membrana glicofosfolipídica
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apresenta como ligante do receptor do fator de crescimento20,23 (B). 

Além disso, pode ser expressa nos músculos lisos, cardíacos 

e esqueléticos, estando presente em macrófagos, neurônios e 

até na placenta4 (B). Em cultura de células do músculo liso, 

anticorpos anti-integrina e Gal 1 marcado com iodo radioativo 

(125 I) puderam determinar o significativo aumento de Gal 1 na 

superfície celular, favorecendo a adesão à mesma24 (A). As células 

do músculo liso estão aumentadas na hipertrofia fisiológica da 

gravidez, e a expressão do FCDPA ocupa um papel central na 

regulação da função do trato reprodutivo feminino21,22 (B,A).

Fator de crescimento derivado de plaqueta

O FCDP é um péptide dimérico de cadeias polipeptídicas 

homólogas A e B que são aceitas como homodímeros (FCDPAA 

ou FCDPBB) ou heterodímeros (FCDPAB). FCDP regula suas 

funções biológicas por intermédio de suas ligações aos receptores 

específicos (alpha e beta) de alta afinidade com a superfície celu-

lar. O FCDPR-alpha se liga ao FCDPAA e se autofosforila em 

inúmeros resíduos de tirosina. Os locais tirosina-fosforilados são 

usados por FCDPR como locais âncoras para vários domínios SH
2
 

contendo proteínas. Essas proteínas recaem em duas categorias: as 

enzimas sinalizadoras como as PLC-gamma (fosfolipase-C-gamma), 

fosfatidilinositol-3 quinase (PI3K), membros da família Src, a 

Ras-GAP (GTPase ativando a proteína de Ras e a tirosina fosfatase 

Syp/SH-PTP2) e o adaptador de moléculas, incluindo SHC (SH
2
 

contendo proteína e GRB2 — receptor do fator de crescimento 

ligado a proteína 2, na sigla em inglês), que está associado com o 

nucleotídeo extra, fator extra para Ras (SOS)21,22 (B,A). 

O recrutamento do complexo GRB2→SOS pelo PDGFR 

ativado possibilita a conversão do Ras-GDP inativo em  Ras-GTP 

ativo. A ativação de Ras leva à estimulação das proteínas 

mitogênicas quinases ativadas (MAPKs) da quinase regulada 

por sinal extracelular (ERK), tipo que ocorre por ativação 

sequencial de Raf 1, quinases MAP/ERK (MEKS), quinase 

quinase 1 MAP/ERK (MEKK1) e quinases Jun N-terminal 

(JNKs JNKs) (Figura 4). ERK ½ ativada provê uma ligação 

entre os receptores de membrana plasmática e o núcleo onde 

eles são translocados e serve como importante reguladora de 

fatores transcricionais nucleares, tais como ELK 1, cJun, cFas, 

fator soro resposta (SRF) e TRE ou fator 2 de transcrição ativada 

(ATF2)21,22 (B,A). Por outro lado, a inibição de Ras pode reduzir 

a expressão de Gal 1 em células tumorais. De acordo com Barkan 

et al., células transfectadas com dnRas exibem declínio da fos-

forilação de ERK, indicando a redução da ativação de Ras25 (A).

Gal 1 e T. vaginalis

Na célula normal, Gal 1 é encontrada, em sua maioria, no 

núcleo e no citoplasma, sendo secretada apenas minimamen-

te. À medida que a célula vai se ativando, Gal 1 vai sendo 

lançada ao espaço extracelular26 (B). Os protozoários possuem 

um complexo de carboidratos em suas superfícies (exemplo: 

PLC δ: fosfolipase C Gamma; PIP 2: fosfatidilinositol 4, 5 bifosfato; DAG: diacylglicerol; PI3K: 
fosfatidilinositol 3 quinase; PIP3: fosfatidilinositol 4 trifosfato; PDK1: fosfodiacilquinase 1; AKT: 
proteína quinase serina/treonina trifosfato.

Figura 2 - Estrutura da Man5GlcNAc2 (fórmula molecular: 
C54H90N3O41)

SHC: SH2 contendo proteína e GRB2; GRB2: proteína ligante do receptor do fator de 
crescimento; SOS: nucleotídeo extra, fator extra para Ras; GDP: ganidina difosfato; GTP: 
guanidina trifosfato; MAPKs: proteínas mitogênicas quinases ativadas; ERK: quinase regulada por 
sinal extracelular tipo que ocorre por ativação sequencial; MEKS: quinases MAP/ERK; MEKK1: 
quinase quinase 1 MAP/ERK; JNKs JNKs: quinases Jun N-terminal; ELK 1, cJun, cFas: fatores 
transcricionais nucleares; SRF: fator soro resposta; ATF2: fator 2 de transcrição ativada ou TER.

Figura 3 - Via de sinalização PI3K catalisando DAG e PIP3, ativando 
AKT e estimulando o fator derivado de plaqueta (QIAGEN©2009)
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glicolipídeos, glicoproteínas e o fosfatidilinositol glicosilado 

lipídeo-ancorado – GPI) que desempenham um importante 

papel na invasão celular do hospedeiro e na evasão da resposta 

imunológica do mesmo27 (A).

Há uma interação carboidrato-dependente específica entre Gal 1 

e T. vaginalis que foi demonstrada por intermédio da cultura de 

uma cepa do parasito (B7RC2) incubada com 0,5 µG de Gal 1 e 

ainda 200 mM de lactose, sacarose ou um isolado da LPG contendo 

o tampão ligante que, além do glutamato de potássio, do cloreto 

de magnésio e Hepes, também possui um completo minikit 

de inibidores da protease, incluindo os da serina e da cisteína 

proteinase. Após a incubação de 30 minutos ao gelo, os parasitos 

que se ligaram à Gal 1 estiveram visivelmente aglutinados. Gal 

1 não ligado, contido no sobrenadante, foi retirado e corrido em 

SDS-PAGE. O sedimento foi lavado várias vezes, depois incubado 

por mais 30 minutos no gelo com tampão lactose para a eluição 

dos tricômonas. Aqueles que haviam se aglutinado na presença 

da sacarose foram eluídos com o tampão lactose, demonstrando 

a habilidade de Gal 1 interagindo com T. vaginalis por uma via 

carboidrato mediada1 (A). A interação de T. vaginalis com as células 

epiteliais é mediada por cadeias Gal-GlcNAc (LacNac). Gal 1 se 

liga aos sítios poly-LacNAC (galactose e N-acetilglucosamina) e 

está relacionada com a aderência de T. vaginalis à célula humana. 

A afirmação foi conferida por intermédio de ensaios de aderência 

produzidos in vitro, onde a TvLG foi pré-incubada com células 

ectocervicais vaginais acrescidas das cepas B7RC218 (A). 

Gal 1: sinalização 

DRCs são contidos em Gal 1, sendo estes responsáveis pela 

ligação com a β-galactosidase. Os DRCs são compostos de duas 

folhas beta (β) antiparalelas de 5 ou 6 fitas β arranjadas em um 

sanduíche de folhas β topologicamente semelhante a um rolo 

gelatinoso. Esses sítios são dois idênticos que se localizam nas 

extremidades finais das interfaces de Gal 123 (B).

Gal 1 pode se ligar à subunidade β-1 da proteína integrina 

na superfície celular de uma maneira β-galactosidase dependente 

e, assim, favorecer a adesão à mesma2 (A). Em sua forma solúvel, 

Gal 1 pode interagir com uma unidade lactosamínica de um nu-

cleoglicano 2O, que por sua vez está associado a glicoreceptores que 

incluem CD7, CD43 e CD45. Essa habilidade de intercruzamento 

é crucial para a indução de apoptose da célula T. Além disso, 

Gal 1 pode contribuir para a supressão da inflamação intestinal 

por meio da indução da apoptose pelas células T ativadas27 (B).

Receptores pré-B (pré-BCR) nas pequenas células linfocitárias 

B podem ser alvo de ligação da lecitina Gal 1. A interação de Gal 1 

com a região gama 5 (γ5) do receptor pré-B forma um complexo 

mediado por resíduos hidrofóbicos e por ligações eletrostáticas 

que envolvem duas argininas em γ5-UR e dois resíduos ácidos 

em Gal 1. O cocultivo de células pré-B (Nalm6) com Gal 1 em 

células estromais demonstra que a hidrofobia é fundamental na 

relocalização dos receptores pré-B pelo complexo Gal 1-γ528 (A). 

Gal 1, Fas e apoptose 

Uma proteína de membrana, expressada em uma variedade de 

células epiteliais, denominada Fas, também denominada APO-1 

ou CD95, constitui-se como membro da família dos receptores 

fator de crescimento tumoral (TNF) e fator de crescimento 

neural (FCN), que por sua vez são definidos pela presença de 

repetições de cisteína nos domínios extracelulares. A proteína 

Fas apresenta como ligante natural FasL, APO1L ou CD95L, 

que são proteínas transmembrana capazes de mediar a apoptose 

por meio da interligação de Fas em células-alvo sensitivas21 (B).

Secretada no meio extracelular, Gal 1 pode reconhecer os 

canais de poli-N-acetil-lactosamina em componentes da matriz 

extracelular (CME), tais como a laminina e a fibronectina, atuando 

como moduladora nas interações celulares. Apesar de essa lecitina 

ser capaz de atuar bloqueando a reorganização do citoesqueleto de 

actina celular, contribuindo para o desenvolvimento e a prolifera-

ção de células tumorais, Gal 1 é também capaz de ativar a morte 

celular programada (apoptose) em uma linhagem de células T 

linfoblastoide. A característica de inibir a resposta imunológica 

confere à Gal 1 a propriedade de suprimir o processo inflama-

SHC: SH2 contendo proteína e GRB2; GRB2: proteína ligante do receptor do fator de crescimento; 
SOS: nucleotídeo extra, fator extra para Ras; GDP: ganidina difosfato; GTP: guanidina trifosfato; 
MAPKs: proteínas mitogênicas quinases ativadas; ERK: quinase regulada por sinal extracelular tipo 
que ocorre por ativação sequencial; MEKS: quinases MAP/ERK; MEKK1: quinase quinase 1 MAP/
ERK; JNKs JNKs: quinases Jun N-terminal; ELK 1, cJun, cFas: fatores transcricionais nucleares; SRF: 
fator soro resposta; ATF2: fator 2 de transcrição ativada ou TER

Figura 4 - Vias da ativação de Ras (QIAGEN©2009)
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tório autoimune, emergindo e avançando nas estratégias para o 

tratamento das doenças produzidas pela autoimunidade29,4 (A,B). 

A ativação de apoptose pode ser desencadeada tanto pela 

proteína de membrana Fas quanto pela lecitina receptora de 

membrana Gal 1. Entretanto, o mecanismo pelo qual Gal 1 é 

capaz de induzi-la parece se apresentar distinto do receptor Fas 

apoptótico nas células T4 (B). 

T. vaginalis e apoptose

A morte de células epiteliais no trato genital feminino pode 

acarretar o infiltrado de células leucocitárias, caracterizando a 

leucorreia. Aderindo-se às membranas citoplasmáticas e secretando 

enzimas que podem ocasionar a ruptura do envoltório celular, 

T. vaginalis talvez seja capaz de fagocitar células epiteliais em 

meio vaginal (Figura 5). Consequentemente, o desaparecimento 

dessas células pode ocasionar um aumento leucocitário no fluido 

vaginal que, frequentemente, aparece representado em esfregaços 

de Papanicolaou exibindo restos celulares e aspecto “sujo”30,31 (A). 

T. vaginalis

Célula epitelial

Leucócitos
(PMN)

Estando presente em células epiteliais, principalmente de 

locais privilegiados pelo sistema imune, tais como a placenta, a 

córnea e a próstata, Gal 1 é capaz de contribuir para um estado 

de tolerância por meio da indução de apoptose em células in-

flamatórias e em células T ativadas que possam causar injúrias, 

danos autoimunes e/ou infecções4 (B).

PMN: polimorfonucleares.

Figura 5 - T. vaginalis em contato com a célula epitelial e 
leucócitos polimorfonucleares
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