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RESUMO 

 

Souza, MCL. Análise das funções moolighting de duas proteínas de Leptospira: 
Enolase e GAPDH. [Analysis of the moolighting functions of two Leptospira proteins: 
Enolase and GAPDH]. 2018. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Mais de 25% das mortes em humanos são causadas por doenças infecciosas. 

Muitas dessas doenças são emergentes e de importância zoonótica. A leptospirose 

é considerada uma das mais importantes doenças zoonóticas emergentes. Sua 

distribuição global e seu potencial epidêmico constituem um problema de Saúde 

Pública. Estima-se que ocorram anualmente 1.03 milhão de casos e 58.900 mortes 

por leptospirose em todo o mundo, mas, em se tratando de uma doença 

negligenciada, a real prevalência da doença é subestimada. O Rattus norvegicus é o 

principal reservatório associado a epidemias urbanas. Leptospiras possuem a 

capacidade de aderir às células dos túbulos renais e interagem com muitos 

componentes da matriz extracelular do hospedeiro, o que facilita a invasão e 

colonização. Possuem também mecanismos de evasão ao sistema complemento do 

hospedeiro. A identificação destes mecanismos tem sido alvo de pesquisas 

desenvolvidas por vários grupos. Enolase e Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) pertencem à categoria de proteínas conhecidas como proteínas 

moonlighting. Estas englobam um grupo de proteínas multifuncionais. Enolases são 

metaloenzimas citossólicas que catalisam a conversão de 2-D-fosfo-glicerato em 

fosfoenolpiruvato. Apesar de não possuírem sequência clássica de ancoragem à 

membrana, são encontradas na superfície de uma variedade de células eucarióticas 

e procarióticas, tendo a capacidade de interagir com plasminogênio. GAPDH é uma 

enzima da via glicolítica responsável pela conversão de gliceraldeído 3-fosfato em D 

glicerato 1,3-bifosfato. Estudos recentes mostram que a GAPDH tem múltiplas 

funções independentes do seu papel no metabolismo de energia. Neste trabalho 

demonstrou-se que GAPDH de Leptospira está localizada na superfície da bactéria, 

e que tanto GAPDH como enolase interagem com plasminogênio, o qual é 

convertido em sua forma ativa, a plasmina, na presença do ativador exógeno uPA. A 

capacidade da plasmina gerada sobre a enolase de clivar substratos fisiológicos foi 

testada. A cadeia β do fibrinogênio foi totalmente degradada, e a molécula 

vitronectina parcialmente clivada em fragmentos de 61- 64 kDa. Ainda, mostrou-se 



que a enolase interage com os reguladores do complemento C4BP e FH. Ambos os 

reguladores permanecem funcionais, agindo como co-fatores de Fator I na 

degradação de C3b (FH) e C4b (C4BP). No que diz respeito à GAPDH, os dados 

claramente mostram que a plasmina ligada à GAPDH degrada as cadeias α e β do 

fibrinogênio, assim como a isoforma de 75 kDa da vitronectina, de forma tempo-

dependente. Ainda, na presença de GAPDH, a plasmina degradou totalmente a 

cadeia α de C5, mas não degradou C3b. Por fim, resultados obtidos por Far Western 

Blot revelam que GAPDH interage com C1q, molécula-chave da via clássica do 

sistema complemento, e também com fibronectina plasmática, podendo, portanto, 

contribuir para a adesão da bactéria durante a colonização do hospedeiro. Em suma, 

no presente estudo caracterizamos duas novas proteínas moonlighting de 

Leptospira: enolase e GAPDH. A caracterização funcional destas proteínas, assim 

como a identificação das moléculas-alvo do hospedeiro com as quais essas 

proteínas são capazes de interagir, podem contribuir para a compreensão dos 

mecanismos de invasão, disseminação e evasão imune utilizados por leptospiras 

patogênicas. 

 

Palavras-chave: Leptospira. Enolase. GAPDH. Invasão. Evasão imune. 



ABSTRACT 

 

SOUZA, MCL. Analysis of the moolighting functions of two Leptospira proteins: 
Enolase and GAPDH. [Análise das funções moolighting de duas proteínas de 
Leptospira: Enolase e GAPDH.]. 2018. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 

More than 25% of human deaths are caused by infectious diseases, among which a 

large number are emerging and of zoonotic importance. Leptospirosis is considered 

one of the most important emerging zoonotic diseases. Its global distribution and its 

epidemic potential constitute a Public Health problem. It is estimated that 

approximately 1,03 million cases and 58,900 deaths from leptospirosis occur 

annually worldwide, but as a neglected disease, its actual prevalence is 

underestimated. Rattus norvegicus is the main reservoir associated with urban 

epidemics. Leptospires have the capacity to adhere to renal tubule cells which 

facilitates invasion and colonization. They also have mechanisms to evade the host's 

complement system. The identification of these mechanisms has been the object of 

research developed by several groups. Enolase and Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH) belong to the category of proteins known as moonlighting 

proteins. These encompass a group of multifunctional proteins. Enolases are 

cytosolic metalloenzymes that catalyze the conversion of 2-D-phosphoglycerate to 

phosphoenolpyruvate. Although they do not have a classic membrane anchor 

sequence, they are found on the surface of a variety of eukaryotic and prokaryotic 

cells, and have the capacity to interact with plasminogen. GAPDH is an enzyme of 

the glycolytic pathway responsible for the conversion of glyceraldehyde 3-phosphate 

to D-glyceryl 1,3-bisphosphate. Recent studies show that GAPDH has multiple 

functions independent of its role in energy metabolism. In this work we demonstrated 

that Leptospira GAPDH is located on the surface of the bacterium, and that both 

GAPDH and enolase interact with plasminogen, which is converted into its active 

form, plasmin, in the presence of the exogenous activator uPA. The capacity of 

plasmin-bound enolase to cleave physiological substrates was tested. The β-chain of 

fibrinogen was totally degraded, and vitronectin was partially cleaved into fragments 

of 61-64 kDa. Further, enolase interacts with the complement regulators C4BP and 

FH. Both regulators remain functional, acting as cofactors for Factor I on the 



degradation of C3b (FH) and C4b (C4BP). With regard to GAPDH, the date clearly 

show that plasmin bound to GAPDH degrades the α and β chains of fibrinogen as 

well as the 75-kDa isoform of vitronectin, in a time-dependent manner. Furthermore, 

in the presence of GAPDH, plasmin totally degraded C5 α-chain, but did not degrade 

C3b. Finally, our Far Western Blot data reveal that GAPDH interacts with C1q, a key 

molecule of the classical pathway of the complement system, and also interacts with 

plasma fibronectin, and may therefore contribute to bacterial adhesion during host 

colonization. Briefly, in the present study we characterized two novel moonlighting 

proteins of Leptospira: enolase and GAPDH. The functional characterization of these 

proteins, as well as the identification of the host target molecules with which these 

proteins are capable of interacting, may contribute to the understanding of the 

mechanisms of invasion, dissemination and immune evasion used by pathogenic 

leptospires. 

 

Keywords: Leptospira. Enolase. GAPDH. Invasion. Immune evasion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Infecções emergentes podem ser definidas como doenças que surgiram 

recentemente na população ou que já ocorreram no passado, mas cuja incidência ou 

alcance geográfico voltam, subitamente, a aumentar (MORSE, 1995). Ao longo da 

história, doenças infecciosas emergentes figuraram entre algumas das doenças 

mais temidas do passado. Atualmente novas infecções continuam a surgir, 

coexistindo com muitas doenças antigas. 

Mais de 25% das mortes em humanos são causadas por doenças infecciosas. 

Muitas dessas doenças são emergentes e de importância zoonótica. As doenças 

zoonóticas emergentes na população humana constituem um fenômeno complexo 

com múltiplas causas, dentre elas fatores externos que permitem a adaptação e 

progressão da doença em novos ambientes. (TAYLOR; LATHAM; WOOLHOUSE, 

2001; GARBA et al., 2018). 

A leptospirose é a zoonose bacteriana mais comum, tendo impacto mundial e 

risco para a saúde humana. O número de casos de leptospirose está aumentando 

devido aos habitantes que residem em comunidade de baixa renda e também ao 

aumento na frequência de eventos climáticos extremos que resultam em chuvas 

intensas e inundações (PICARDEAU, 2017). 

Atualmente, cerca de um bilhão de pessoas reside em comunidades de baixa 

renda e a expectativa é que este número dobre nos próximos 25 anos. O 

crescimento desordenado das grandes cidades urbanas e a precariedade dos 

serviços básicos representam, portanto, grandes desafios globais para a Saúde 

Pública (REIS et al., 2008).  

 

1.1. A BACTÉRIA LEPTOSPIRA 

 

Bactérias do gênero Leptospira pertencem à ordem Spirochaetales, família 

Leptospiraceae. São bactérias com 0,1 a 0,2 μm de diâmetro e 6-20 μm de 

comprimento (Figura 1). Possuem forma fina dificultando a visualização em 

microscópio óptico comum. A microscopia de campo escuro é essencial para a 

observação. São bactérias espiraladas, apresentam extremidades com ganchos e 

são móveis graças a dois flagelos periplasmáticos (filamentos axiais) com inserções 

polares que conferem movimentos rotacionais e translacionais. O movimento 
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translacional geralmente é rápido gerando um deslocamento de aproximadamente 

20 µm em 2-3 segundos. São capazes de formar biofilmes que facilitam uma 

eficiente colonização e permanência em nichos específicos. As leptospiras são 

bactérias aeróbias, e crescem bem in vitro em temperaturas entre 28 e 30°C. 

Produzem catalase e oxidase, crescem em meios simples enriquecidos com 

vitaminas, utilizam sais de amônio, e ácidos graxos de cadeia longa como fonte de 

carbono (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001; RISTOW et al., 2008; CAMERON, 

2015). 

 

 

FIGURA 1: Morfologia da bactéria Leptospira interrogans sorovar Copenhageni. A: 
Bactéria medindo aproximadamente 0,1 μm de diâmetro e 6 μm de comprimento, formato 
fino e em espiral. B: Superfície bacteriana ampliada, destacando o formato espiralado da 
bactéria (BHARTI et al, 2003). 

 

As leptospiras possuem uma membrana dupla e o principal componente da 

membrana externa são os lipopolissacarídeos (LPS) que, embora sejam similares 

aos de outras Gram-negativas estrutural e imunologicamente, possuem menor 

atividade endotóxica, e são uma referência para a classificação sorológica de 

leptospiras. A membrana externa contém também fosfolipídeos, lipoproteínas e 

porinas (PALANIAPPAN; RAMANUJAM; CHANG, 2007; EVANGELISTA; COBURN, 

2010; FRAGA; BARBOSA; ISAAC, 2011; HAAKE; ZÜCKERT, 2015). 

Dois tipos de classificação coexistem, um baseado em determinantes 

genéticos e outro baseado em determinantes antigênicos. O gênero Leptospira 

compreende 21 espécies compondo três grupos: leptospiras patogênicas, não 

patogênicas e intermediárias (LEVETT, 2015). Critérios sorológicos permitem 

classificar leptospiras em sorovares. O método padrão para determinação do 

sorovar é a aglutinação microscópica com absorção de aglutininas cruzadas. Por 

conveniência, os sorovares relacionados antigenicamente foram organizados em 
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sorogrupos. As leptospiras patogênicas estão distribuídas em 23 sorogrupos e 

aproximadamente 300 sorovares (GOMES et al., 2015). 

 

1.2. LEPTOSPIROSE 

 

A leptospirose é considerada uma das mais importantes doenças zoonóticas 

emergentes. Causada pela bactéria Leptospira, descrita pela primeira vez em 

Heidelberg por Adolf Weil, é uma zoonose disseminada em todo mundo. Sua 

distribuição global e seu potencial epidêmico constituem um problema de Saúde 

Pública (LEVETT, 2001; PICARDEAU et al., 2014; HAAKE; LEVETT, 2015). 

Embora a leptospirose seja endêmica em muitas comunidades rurais e 

comunidades de baixa renda pode também se manifestar de forma epidêmica 

esporadicamente. Estima-se que ocorram anualmente aproximadamente um milhão 

de casos e 58.900 mortes por leptospirose em todo o mundo, mas em se tratando de 

uma doença negligenciada, a real prevalência da doença é subestimada. Cerca de 

0,1 a 1 por 100.000 pessoas que vivem em climas temperados são afetadas a cada 

ano, com o número aumentando para 10 ou mais por 100.000 pessoas que vivem 

em climas tropicais. Se houver uma epidemia, a incidência pode subir para 100 ou 

mais por 100.000 pessoas. A doença é subnotificada por muitas razões, incluindo a 

dificuldade em se distinguir sinais clínicos presentes em outras doenças endêmicas 

e a falta de serviços adequados de laboratório para diagnóstico (WHO, 2003). 

Conforme já mencionado, a incidência da leptospirose é mais elevada em 

regiões de clima tropical e subtropical. Em países desenvolvidos a incidência é baixa 

e a doença está associada a esportes aquáticos, atividades recreativas e exposição 

ocupacional. Veterinários, fazendeiros, militares, mineradores ou trabalhadores de 

abatedouro e da rede de esgoto, trabalhadores em arrozais e canaviais estão entre 

os acometidos pela leptospirose. Em relação aos serviços de saneamento, estão 

expostos à infecção não só os trabalhadores das redes de abastecimento de água e 

de esgotos, como também os da limpeza pública, coletores de lixo e varredores. 

Essas atividades são realizadas, na ausência de recursos tecnológicos e de 

equipamentos de segurança, por mão-de-obra não qualificada e mal remunerada, o 

que aumenta o risco dos trabalhadores contraírem a infecção (ALMEIDA et al., 1994; 

HAAKE; MATSUNAGA, 2002; COSTA et al., 2015). 



24 

A leptospirose é uma doença de impacto social e econômico, podendo 

acarretar altos custos hospitalares e perdas de dias de trabalho. A letalidade pode 

chegar a 40% nos casos graves. No ramo veterinário gera perdas econômicas, já 

que a doença resulta em abortos, natimortos, infertilidade, redução na produção de 

leite e, eventualmente, morte em animais como vacas, porcos, ovelhas, cabras, 

cavalos e cães (FAINE et al., 1999). Em países em desenvolvimento, várias 

epidemias foram relatadas nos ultimos anos, ocorrendo principalmente em regiões 

metropolitanas periféricas, com saneamento básico precário. Os grupos 

socioeconômicos menos privilegiados são os que apresentam maior risco de contrair 

a infecção (ALMEIDA et al., 1994; HAAKE; MATSUNAGA, 2002; REIS et al., 2008; 

LAU et al., 2010; COSTA et al., 2015). 

No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica de notificação compulsória 

desde 1985. No período de 2010 a 2017 foram confirmados no Brasil 30.553 casos 

de leptospirose, representando uma média anual de 3.820 casos. O número de 

óbitos foi de 2.557, representando uma média de 319 óbitos por ano. Existem 

registros de leptospirose em todas as Unidades da Federação, com um maior 

número de casos nas regiões Sul e Sudeste. A doença apresenta uma letalidade 

média de 9%. Quanto às características do local provável de infecção, a maioria 

ocorre em área urbana e em ambientes domiciliares (MINISTÉRIO DA SAÚDE – 

BRASIL, 2018). 

 

1.2.1. Ciclo de transmissão e sintomatologia da leptospirose 

 

O ciclo de vida de leptospiras patogênicas inclui reservatórios assintomáticos 

e hospedeiros suscetíveis. A bactéria é mantida no ambiente através de animais 

carreadores que apresentam colonização persistente dos túbulos renais proximais, 

eliminando a bactéria por longos períodos sem apresentar sintomas da doença. A 

bactéria se adapta rapidamente aos nichos ecológicos versáteis encontrados 

durante seu ciclo de vida (FAINE et al., 1999; BHARTI et al., 2003; ADHIKARLA et 

al., 2018). 

O Rattus norvegicus é o principal reservatório associado as epidemias 

urbanas, uma vez que excreta leptospiras viáveis pela urina capazes de sobreviver 

por dias ou até semanas no solo ou na água (FAINE et al., 1999). Os seres 
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humanos, cães, bovinos e suínos são suscetíveis à doença e, por isso, são 

considerados hospedeiros acidentais (KO; GOARANT; PICARDEAU, 2009). 

A leptospirose em animais é encontrada em praticamente todas as espécies e 

em quase todas as regiões, à exceção das regiões polares. Os animais silvestres 

são reservatórios de leptospiras, incluindo roedores, morcegos, raposas, leões 

marinhos e capivaras, assim como algumas aves, anfíbios, répteis e possivelmente 

peixes podem carregar espécies patogênicas de Leptospira. No entanto, há 

escassez de dados sobre a importância de outras espécies selvagens para Saúde 

Pública. Estudos recentes apontam para javalis e macacos como possíveis 

transmissores de leptospirose para seres humanos. No Brasil, estudos sobre este 

tema são escassos, e apontam para roedores como os principais reservatórios 

silvestres. Apesar da diversidade e abundância da fauna brasileira, o verdadeiro 

papel dos animais selvagens como fonte de infecção para o gado e seres humanos, 

bem como os mais importantes reservatórios da doença ainda não são bem 

conhecidos na epidemiologia da leptospirose No setor pecuário é uma importante 

causa na diminuição da produção animal, especialmente associada com problemas 

reprodutivos (ELLIS, 2015; PICARDEAU, 2017; FORNAZARI et al., 2018; VIEIRA; 

PINTO; LILENBAUM, 2018) 

A doença pode ser adquirida de forma direta, quando há um contato direto 

com urina, sangue ou tecidos de animais contaminados, ou indireta através do 

contato com água ou solo contaminados com a urina de um animal infectado (Figura 

2) (GUERRA, 2009; HAAKE; LEVETT, 2015). 

Após entrar no hospedeiro, as leptospiras se disseminam rapidamente pela 

corrente sanguínea. O início da colonização se dá pela adesão à matriz extracelular; 

sabe-se também que leptospiras podem atravessar monocamadas de células 

epiteliais e migrar para os tecidos dos hospedeiros. Rins e fígado são os locais 

preferenciais para a colonização (FAINE et al., 1999; DHANDAPANI et al., 2018) 
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FIGURA 2: Ciclo de transmissão da leptospirose. Roedores são reservatórios da doença, 
excretam as bactérias através da urina, contaminando a água e o solo, que pode contaminar 
os hospedeiros acidentais, como os seres humanos, entre outros animais domésticos e 
selvagens (FRAGA et al., 2014), adaptado por Souza, M.C.L. (2018). 

 

O período de incubação da doença até o surgimento dos primeiros sintomas é 

variável, em média de dois a vinte dias. Contudo, períodos mais curtos podem 

ocorrer em casos de alta carga bacteriana infectante. O espectro clínico pode variar 

desde quadros oligossintomáticos, leves e de evolução benigna a formas graves. 

Aproximadamente 90% dos pacientes infectados apresentam uma doença febril 

anictérica e 10% apresentam a Síndrome de Weil, doença grave com icterícia e 

manifestações hepáticas. A descrição típica da leptospirose inclui uma doença 

bifásica (Figura 2). A fase inicial aguda ou septicêmica dura cerca de uma semana, 

seguida pela fase imune, caracterizada pela produção de anticorpos e excreção de 

leptospiras na urina. A maioria das complicações da leptospirose está associada à 

localização de leptospiras nos tecidos durante a fase imune e, por isso, ocorre 

durante a segunda semana da doença (LEVETT, 2001; BHARTI et al., 2003; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 2018). 
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A doença de Weil representa a forma mais grave da doença. Essa síndrome 

pode se desenvolver após a fase aguda como a segunda fase da doença bifásica, 

ou pode se apresentar como uma doença única e progressiva. É caracterizada por 

icterícia, insuficiência renal e hemorragia com curso clínico variável. A taxa de casos 

fatais pode ser alta, variando de 5 a 15%. A forma ictérica da doença é vista em 5-

10% de todos os pacientes com leptospirose (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2018). 

 

 

 

FIGURA 3: Diferentes estágios da leptospirose. A fase aguda ou leptospiremia ocorre na 
1ª semana da doença, a bactéria é encontrada no sangue e ocorre como característica a 
presença de febre aguda; na 2ª semana ocorre à produção de anticorpos, tratando-se da 
fase convalescente ou fase imune, a bactéria é encontrada na urina (Levett, 2001) adaptado 
por Wolff, D.G. (2013). 
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1.2.2. Diagnóstico da leptospirose  

 

A leptospirose é frequentemente confundida com outras doenças endêmicas 

e epidêmicas que ocorrem em condições ambientais e climatológicas semelhantes, 

como dengue, malária, rickettsioses, febres entéricas. Portanto, o mero diagnóstico 

clínico não é adequado na maioria dos casos e é essencial a confirmação 

laboratorial (AHMED et al, 2009). O diagnóstico da leptospirose pode ser realizado 

pela detecção direta do organismo ou de seus componentes em fluidos corporais ou 

tecidos, pelo isolamento de leptospiras em culturas, ou pela detecção de anticorpos 

específicos. A coleta das amostras e a escolha de testes para diagnóstico 

dependem do momento da coleta e da duração dos sintomas (HAAKE; LEVETT, 

2015). 

Para o controle de doenças infecciosas a disponibilidade de testes 

diagnósticos adequados (ou seja, confiáveis, sensíveis e baratos) é um pré-requisito. 

O teste de aglutinação microscópica (MAT) é considerado o "padrão ouro" para 

leptospirose. O teste detecta anticorpos aglutinantes no soro, porém não permite o 

diagnóstico precoce da doença. O aumento de quatro vezes no título de anticorpos, 

ou uma conversão de soronegatividade para um título de 1/100 ou superior é o 

critério padrão para um MAT positivo. Para e realização do teste é necessário um 

painel de leptospiras vivas e pessoal bem treinado para realização das análises em 

microscópio (BHARTI et al., 2003; PALANIAPPAN; RAMANUJAM; CHANG, 2007). 

O diagnóstico da leptospirose animal é influenciado por anticorpos induzidos 

pela vacina, e o MAT nestes casos pode gerar resultados falso-positivos. Algumas 

das vacinas disponíveis comercialmente podem aumentar os títulos de MAT para a 

faixa de 3200-12800 dificultando a identificação de uma infecção verdadeira. 

Embora um título de MAT acima de 1:1600 (800 em alguns laboratórios) seja 

considerado positivo para leptospirose, a maioria dos veterinários usa informações 

adicionais como sintomas clínicos, aumento de quatro vezes nos títulos de MAT em 

um intervalo de 2 a 3 semanas e também outros ensaios, como PCR, cultura e 

imunofluorescência para o diagnóstico (PALANIAPPAN; RAMANUJAM; CHANG, 

2007). 

Por causa da complexidade do MAT, testes rápidos de rastreamento para 

anticorpos contra leptospiras na infecção aguda foram desenvolvidos. Anticorpos 

IgM tornam-se detectáveis durante a primeira semana da doença, possibilitando a 



29 

confirmação do diagnóstico e eficácia do tratamento. A detecção de IgM é mais 

sensível que o MAT quando a primeira amostra é coletada no início da fase aguda 

da doença. A detecção de IgM por Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

tem sido amplamente empregada. A especificidade da detecção de IgM por ELISA 

depende do antígeno utilizado no ensaio, da presença de anticorpos devido a 

exposição prévia (em regiões endêmicas), e da presença de outras doenças 

(HAAKE; LEVETT, 2015). 

A reação em cadeia empregando DNA polimerase (PCR) vem sendo cada 

vez mais utilizada para o diagnóstico da leptospirose e tende a substituir os métodos 

sorológicos em zonas endêmicas devido à sua sensibilidade e capacidade de 

diagnosticar precocemente. A PCR em tempo real (tecnologia SYBR Green ou 

Taqman) é mais rápida que a PCR normal e menos sensível a contaminações em 

geral. O limite de detecção é de 10 a 100 leptospiras / mL de sangue ou urina. A 

PCR positiva indica a presença de leptospiras patogênicas na amostra (se o alvo é 

específico da espécie patogênica), mas em nenhum caso permite identificar 

diretamente o sorovar (PICARDEAU, 2013). 

Gerenciar os casos de leptospirose, particularmente em situação de epidemia, 

continua a ser um desafio para as autoridades na área de Saúde Pública. Apesar 

dos métodos disponíveis para o diagnóstico, os médicos apontam a necessidade de 

aprimoramento e/ou desenvolvimento de tecnologias mais eficazes na detecção e 

diagnóstico de casos da doença, visto que o diagnóstico precoce e preciso pode 

contribuir para melhorar os resultados dos pacientes e também minimizar o custo da 

hospitalização (PICARDEAU et al., 2014). 

 

1.2.3. Tratamento da leptospirose 

 

O tratamento clássico da leptospirose é feito com antibioticoterapia. 

doxiciclina ou cefalosporina de terceira geração são utilizadas em casos mais 

graves, assim como, altas doses de penicilina G. Os casos graves podem requerer 

terapia intensiva e tratamento sintomático urgente. Medidas terapêuticas de 

suporte incluindo reposição hidroeletrolítica, assistência cardio-respiratória, 

transfusões de sangue e derivados, nutrição enteral ou parenteral, proteção 

gástrica são importantes nos casos moderados e graves e devem ser iniciadas o 

mais rapidamente possível com o objetivo de evitar complicações e óbito, 
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principalmente as complicações renais. O acompanhamento do volume urinário e 

da função renal, são fundamentais para se indicar a instalação de diálise peritoneal 

precoce, o que reduz o dano renal e a letalidade da doença (AMATO, 1998; FAINE 

et al., 1999; ANDRADE; CLETO; SEGURO, 2007; CHIKEKA; DUMLER, 2015; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Atualmente apenas Japão, Cuba e China possuem vacinas licenciadas para 

uso em humanos. Estas vacinas são compostas de bactéria inativadas, são sorovar-

dependentes e não induzem memória imunológica (FAINE et al., 1999; YAN et al., 

2003; MARTINEZ et al., 2004; HAAKE; LEVETT, 2015). Medidas para que a doença 

seja erradicada deverão envolver redes de vigilância adequadas em todo mundo 

além da ciência sobre a verdadeira incidência global da doença (PAPPAS et al., 

2008). 

 

1.3. PROTEÍNAS MOONLIGHTING 

 

Proteínas moonlighting englobam um grupo de proteínas multifuncionais, ou 

seja, proteínas que exercem mais de uma função não relacionada. Esse grupo de 

proteínas inclui várias enzimas, fatores de transcrição, moléculas com função 

estrutural, além de proteínas com diversas outras funções (JEFFERY, 2017; 

HUBERTS; VAN DER KLEI, 2010). 

As proteínas moonlighting são encontradas em diversos compartimentos 

celulares e algumas são expressas em diferentes tipos de células e espécies. A 

variedade também se estende na combinação das funções, muitas delas atuando 

como enzimas citossólicas ou chaperonas e podendo exercer uma segunda função 

em outro compartimento celular. Algumas proteínas moonlighting podem também 

exercer mais de uma função dentro do mesmo compartimento celular 

independentemente. A alteração funcional pode ser atribuída a mecanismos como: 

mudança de temperatura, interação com a membrana celular, secreção para o 

espaço extracelular, interações com DNA ou RNA, alterações na concentração 

celular de determinado ligante, substrato ou cofator, e muitos outros mecanismos 

que permitem que estas proteínas desempenhem a função de maior necessidade 

para a célula ou organismo naquele momento (JEFFERY, 2009, 2017). 

Proteínas moonlighting estão envolvidas em diversos processos celulares 

relacionados à saúde humana, como câncer, diabetes e outras doenças. Incluindo 
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síntese de reparo de DNA, estrutura da cromatina ou citoesqueleto, angiogênese, 

vias metabólicas de açúcar, fatores de crescimento, entre outros. No que diz 

respeito às bactérias, as proteínas moonlighting parecem contribuir para a virulência, 

uma vez que estão envolvidas no processo de infecção e colonização, invasão, 

adesão, evasão imune, formação de biofilme e quorun sensing, produção de toxinas 

e aquisição de nutrientes. Dados da literatura revelam que pelo menos 100 espécies 

bacterianas utilizam proteínas moonlighting em prol da virulência (JEFFERY, 2017). 

 

1.3.1. Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) 

 

A primeira proteína moonlighting descrita em bactérias foi a gliceraldeído 3-

fosfato desidrogenase (GAPDH). Esta proteína foi encontrada na superfície de 

estreptococos do grupo A (Streptococcus pyogenes). GAPDH é um importante 

exemplo de proteína moonlighting, apresentando uma impressionante variedade de 

funções associadas à virulência bacteriana. Está envolvida na apoptose, transporte 

vesicular e exportação de tRNA nuclear. Em Bacillus anthracis esta proteína 

encontra-se na superfície e é excretada para o meio. Em estreptococos do grupo A e 

B GAPDH tem a capacidade de se ligar a plasminogênio com a consequente 

conversão em plasmina, facilitando a invasão do microorganismo. Além disso, estas 

bactérias também exibem GAPDH na superfície, favorecendo sua ligação a 

fibronectina e lisozima, contribuindo assim, para a virulência de Streptococcus 

agalactiae (HENDERSON; MARTIN, 2011; COPLEY, 2012). A GAPDH de 

Haemonchus conturtus, uma espécie de nematoide que infecta o trato 

gastrointestinal de ovelhas e cabras, se liga a proteína C3 da via alternativa do 

sistema complemento, inibindo assim a formação da cascata do complemento e 

evadindo ao sistema imune (HENDERSON; MARTIN, 2011; JEFFREY, 2017). 
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1.3.2. Enolase 

 

A proteína enolase vem sendo bastante estudada e apresenta diferentes 

funções em diversos microorganismos. São metaloenzimas que têm como função 

clássica a catálise da conversão do 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato e estão 

entre as proteínas citossólicas mais abundantemente expressas. Apesar de não 

possuírem sequência clássica de ancoragem à membrana, enolases são 

encontradas na superfície de uma variedade de células eucarióticas (incluindo 

células neuronais, cancerígenas, células epiteliais, endoteliais e hematopoiéticas), 

onde podem funcionar como receptores de plasminogênio (FLODEN et al., 2011). 

Curiosamente, enolases também são encontradas na superfície das células 

bacterianas, tendo também a capacidade de interagir com plasminogênio, como no 

caso de Borrelia e Streptococcus. A enolase, portanto, é classificada como uma 

proteína moonlighting, ou seja, uma proteína multifuncional, portanto, embora 

tradicionalmente considerada uma enzima glicolítica, a enolase constitui um receptor 

para o plasminogênio em vários tipos de células. Uma vez convertida em plasmina 

pode desempenhar um papel crítico na fibrinólise e em processos fisiopatológicos 

que envolvem a remodelação da matriz extracelular (DÍAZ-RAMOS et al., 2012). A 

enolase pneumocócica mostrou ligar-se ao regulador negativo do complemento 

C4BP, contribuindo assim para a evasão ao complemento (AGARWAL, 2012). 

Vários microorganismos também empregam enolase como uma adesina, a alfa-

enolase de Streptococcus suis, Lactobacillus plantarum e Paracoccidioides 

brasiliensis foram caracterizadas como uma proteína de ligação a fibronectina 

(ESGLEAS et al., 2008; CASTALDO et al., 2009; DONOFRIO et al., 2009). 

As várias funções até então descritas para GAPDH e enolase de bactérias 

estão sumarizadas no Quadro 1. 
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QUADRO 1: Múltiplas funções das proteínas moonlighting enolase e GAPDH de 

bactérias (adaptado de HENDERSON, 2017). 

 

 

Enolase GAPDH 

Proteína de ligação ao plasminogênio Proteína de ligação ao plasminogênio 

Proteína de ligação à citoqueratina Inibidor da atividade de C5a 

Proteína de ligação à fibronectina Proteína de ligação a C1q 

Induz a formação de armadilhas de 
neutrófilos 

Induz apoptose de macrófagos 

Interações com CvfA modulam a 
virulência 

Proteína de ligação à heme 

Proteína de ligação à laminina Proteína de reparo de DNA 

Proteína de evasão ao complemento Proteína de ligação à mucina 

Interação com degradossoma 
Liga-se aos antígenos dos grupos 

sanguíneos 

Proteína de ligação à mucina Fosforila proteínas do hospedeiro 

Adesina de eritrócitos Adesina de eritrócitos 

 

 

Assim sendo, o objetivo deste estudo foi caracterizar as funções moonlighting 

da enolase e do GAPDH de Leptospira, no que diz respeito a aspectos relacionados 

à invasão e evasão imune do hospedeiro. 
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2. OBJETIVOS 

Produzir as proteínas recombinantes enolase e GAPDH de Leptospira em 

Escherichia coli e avaliar suas interações com moléculas do hospedeiro. 

 

 

2.1. ETAPAS DO TRABALHO 

  Clonar o gene que codifica a proteína GAPDH de Leptospira interrogans 

sorovar Copenhageni; 

 Expressar a proteína recombinante em Escherichia coli; 

 Purificar a proteína recombinante por cromatografia de afinidade a níquel; 

 Avaliar a capacidade do plasminogênio ligado à enolase e à GAPDH de 

Leptospira de gerar plasmina; 

 Avaliar a capacidade da plasmina gerada sobre enolase e GAPDH de 

clivar fibrinogênio; 

 Avaliar a capacidade da plasmina gerada sobre enolase e GAPDH de 

clivar C3b, C5 e vitronectina. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. SOLUÇÕES E REAGENTES UTILIZADOS 

3.1.1. Preparação de bactérias competentes 

 Solução RF: cloreto de magnésio 1 M; 

 Solução RF I: acetato de potássio 30 mM, cloreto de potássio 100 mM, cloreto 

de manganês 50 mM, cloreto de cálcio 10 mM, glicerol 15%, pH 5,8; 

 Solução RF II: cloreto de potássio 10 mM, cloreto de cálcio 75 mM, Na-MOPS 

10 mM, glicerol 15%, pH 6,8; 

Todas as soluções foram esterilizadas por filtração (filtro 0,22 µm) e 

armazenadas a 4º C. 

 

3.1.2. Meios de Cultura 

 Meio LB: triptona 1%, extrato de levedura 0,5% e NaCl 1%; 

 Meio LB/amp: meio LB com ampicilina 100 µg/mL; 

 Meio LB/cana: meio LB com canamicina 100 µg/mL; 

 Meio LB/Agar: bacto-triptona 1%, extrato de levedura 0,5%, NaCl 1%, bacto-

ágar 1,5%; 

 Meio SOB: triptona 1,6%; extrato de levedura 0,5%, cloreto de sódio 0,5% e 

cloreto de potássio 0,02% 

Todos os meios foram autoclavados a 120º C por 20 min. Soluções estéreis 

dos antibióticos foram adicionadas segundo a concentração final desejada. Para os 

meios sólidos, foi acrescentado 1,5% de ágar aos meios líquidos. 

 

3.1.3. Soluções de Purificação de Proteínas 

 Tampão A: Tris 100 mM, NaCl 500 mM, água milli-Q; 

 Tampão B: Tris100 mM, NaCl 500 mM, imidazol 1 M, água milli-Q; 

 Após o preparo o pH foi ajustado para 9.0 a solução filtrada em filtro de 

0,45 ou 0,22 µm e autoclavada a 120ºC por 20 min. 
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3.1.4. Soluções de preparação do gel SDS-PAGE 

 Acrilamida 30%: Acrilamida 29% e Bis-acrilamida 1%; 

 Tampão Tris-HCl pH 8,8: Tris-HCl 1,5 M e SDS 0,1%; 

 Tampão Tris-HCl pH 6,8: Tris-HCl 1 M e SDS 0,1%; 

 Persulfato de amônio 10% 

 TEMED: N,N,N’,N’ – tetrametiletilenodiamina. 

 

3.1.5. Soluções de eletroforese SDS-PAGE 

 Tampão de aplicação 5x: Tris-HCl 50 mM pH 6,8, SDS 2%, azul de 

bromofenol 0,1%, glicerol 10%; β-mercaptoetanol 100 mM; 

 Tampão de corrida: Tris-HCl 25 mM, glicina 192 mM e SDS 0,1%; 

 Solução corante: ácido acético glacial 10%, etanol 50% e Coomassie Blue 

Brillant 0,25%; 

 Solução descorante: ácido acético glacial 10% e etanol 30%; 

 Solução secante: ácido acético glacial 10% e etanol 50%. 

 

3.1.6. Soluções de Western Blot 

 Tampão de transferência: Tris-base 48 mM, glicina 39 mM, etanol 20% e SDS 

0,037%, pH 8,3; 

 PBS pH 7,4: NaCl 1,37 M, KCl 0,027 M, Na2HPO4 0,10 M e KH2PO4 0,017 M; 

 PBS-T:  PBS pH 7,4 e Tween 20 0,05%; 

 Solução de Ponceau: Ponceau S 0,1% em ácido glacial 10%; 

 Tampão de bloqueio: PBS-T contendo 10% de leite liofilizado desnatado livre 

de cálcio ou gelatina diluída em PBS-T; 

 Solução de diluição de anticorpos: PBS-T contendo 5% de leite desnatado; 

 

3.1.7. Soluções de ELISA 

 PBS pH 7,4: NaCl 1,37 M, KCl 0,027 M, Na2HPO4 0,10 M e KH2PO4 0,017 M; 

 Solução de lavagem: PBS pH 7,4 e Tween 20 0,05%; 

 Soluções de bloqueio: PBS em BSA 3%; 

 Tampão citrato-fosfato: citrato 0,1 M, fosfato 0,2 M pH, 5,0; 
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 Solução de revelação: substrato o-fenilenodiamina (OPD) 0,05% e H2O2 em 

tampão citrato-fostato 30% pH 5,0; 

 Solução de parada: H2SO4 4 N. 

 

3.1.8. Soluções para coloração por prata 

 Solução fixadora: 50% metanol, 12% ácido acético e 0,05% formaldeído 37%; 

 Solução álcool: etanol 30%; 

 Solução tiossulfato de sódio: 0,02% Na2S2O3; 

 Solução corante: 0,1% AgNO3 e 0,075% formaldeído 37%; 

 Solução reveladora: 2% Na2CO3 e 0,05% formaldeído 37%; 

 Solução stop: 50% metanol e 12% ácido acético. 

 

3.1.9. Proteínas purificadas, anticorpos e soro humano normal 

Soro humano normal (SHN) e proteínas humanas purificadas utilizadas nesse 

estudo (Fator H, C4BP, C3b, C5) foram adquiridos da Complement Technology. 

Vitronectina humana, fibrinôgenio e fibronectina plasmática foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich. Anti-Fator H humano foi adquirido da Quidel e anti-C4BP e anti-

fibrinogênio foram adquiridos da Calbiochem. Anti-vitronectina foi adquirido da 

Complement Technology e os anticorpos secundários da Sigma-Aldrich. 

 

3.2. AMPLIFICAÇÃO DO GENE QUE CODIFICA GAPDH DE LEPTOSPIRA POR 

PCR 

A amplificação do gene correspondente a enolase foi realizada por outra 

integrante do grupo (Salazar et al 2016). A sequência gênica correspondente à 

GAPDH foi amplificada por PCR a partir do DNA genômico de L. interrogans sorovar 

Copenhageni estirpe L1–130 com os oligonucleotídeos sintéticos GAPDH F – 5’ – 

TTTTGGATCCACCAGAATAGCCATCAACGGATTTG – 3’ e GAPDH R – 5’ – 

TTTAAGCTTTTAACCTTTTTTCGCCATATAGCG – 3’, contendo sítios de restrição 

apropriados. As bandas correspondentes aos produtos amplificados foram 

visualizadas em transiluminador após a eletroforese em gel de agarose 1% em 

tampão TAE, corado com blue green loading (LGC Biotecnology). 
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As condições de preparo das reações de PCR estão descritas nos quadros 2 

e 3. 

 

QUADRO 2 – Concentrações dos reagentes utilizados na PCR para amplificação do 

gene GAPDH. 

 

Reagente 
Concentração 

Inicial 
Concentração 

Final 
Quantidade 

(μL) 

Tampão da enzima 10 X 1 X 2,5 

dNTP 10 mM 200 μM 0,5 

MgSO4 50 μM 2,5 μM 1,25 

Primer forward 10 μM 0,25 μM 1 

Primer reverse 10 μM 0,25 μM 1 

Taq polimerase DNA 5 U/µL 2,5 U 0,5 

DNA Leptospira 

(Copenhageni) 
114 ng/μL 114 ng 1 

Água Milli Q estéril  17,25 

Volume total por 
reação 

 25 

 

QUADRO 3 – Condições das reações de PCR  

 

Etapas 
Número 
de ciclos 

Temperatura (°C) Tempo 

1.1.4 Desnaturação inicial 1 94 5 min 

2.1.4 Desnaturação 

35 

94 45 s 

3.1.4 Anelamento 50 45 s 

4.1.4 Extensão 72 1 min 30 s 

5.1.4 Extensão final 1 72 7 min 
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3.3. CLONAGEM DO GENE GAPDH NO VETOR PGEM-T EASY 

 

O fragmento amplificado foi extraído do gel de agarose e purificado utilizando-

se o kit PureLink (Quick Gel Extraction Kit) da Invitrogen. A sequência codificante do 

gene de interesse foi inserida no vetor de clonagem pGEM-T easy (Promega), 

(Figura 4) através de uma reação de ligação. A mistura de ligação foi preparada 

utilizando-se 1µL do produto da PCR a 100 ng/µL, 1µL da enzima T4 DNA ligase (3 

U), 5 µL do tampão de ligação da enzima T4 DNA ligase (2X) e 1 µL da solução 

contendo o vetor pGEM-T easy, água deionizada foi utilizada para empregar um 

volume final de 10 µL. Esta reação foi mantida a 21°C por 60 min em seguida a 4°C 

por 16-20 h. A mistura de ligação foi utilizada na transformação por choque térmico 

de células competentes de Escherichia coli DH5α, competentes por tratamento com 

CaCl2. As bactérias competentes foram mantidas no gelo durante 10 min, 

acrescentou-se 2,5 µL da mistura de ligação, em seguida a mistura foi 

homogeneizada gentilmente e mantida no gelo por 20 min. Em seguida esta mistura 

foi submetida a choque térmico por 40 s a 42°C e manteve-se a mistura no gelo por 

2 min. Após este período, 950 µL meio de cultura LB foram adicionados a mistura, 

em seguida transferiu-se a mistura para tubos maiores. Precedeu-se a agitação de 

180 rpm por 1 h, a 37°C. Plaqueou-se 1 mL em placa de Petri contendo 20 mL de LB 

ágar com ampicilina, IPTG (0,1 M) e X-Gal (20 mg/mL). As colônias resistentes à 

ampicilina e brancas foram selecionadas e testadas por PCR com os 

oligonucleotídeos específicos para GAPDH, para confirmar a presença do inserto. 

Culturas contendo plasmídeos recombinantes foram utilizadas para a 

extração dos plasmídeos utilizando-se o kit de mini-preparação comercial da Qiagen 

(QIAprep Spin Miniprep Kit). A análise da sequência de DNA dos plasmídeos 

recombinantes foi feita pelo método de Sanger (Sambrook et al., 1989), adaptado 

para sequenciador automático capilar ABI3100 (Perkin Elmer), do Centro de 

Biotecnologia, Instituto Butantan. Utilizaram-se 150 ng de DNA plasmidial e 1,6 ρmol 

de primers em água deionizada autoclavada. Empregou-se o kit Big Dye Terminator, 

Perkin Elmer, seguindo instruções do fabricante. Os primers M13F - 5’ 

GTTTTCCCAGTCACGAC 3’ e M13R - 5’ CAGGAAACAGCTATGAC 3’, que se 

anelam ao vetor flanqueando os insertos, foram utilizados no sequenciamento. 

A clonagem do gene que codifica a enolase foi realizada por Salazar et al. 

(2016). 
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FIGURA 04: Representação esquemática do vetor de clonagem pGEM-T Easy. 
Fonte: (PROMEGA). 
 

3.4. SUBCLONAGEM DO GENE GAPDH NO VETOR DE EXPRESSÃO PET28A 

 

O inserto de GAPDH foi transferido para o vetor de expressão pET28a, que 

adiciona seis resíduos de histidina à proteína recombinante. Para isso, as 

construções em pGEM-T easy e o vetor de expressão pET28a foram digeridos com 

as enzimas de restrição Bam HI e Hind III. A digestão foi feita a 37°C por 1 h. O 

inserto foi purificado a partir de gel de agarose 1%. Para a ligação foram utilizados 

0,6 µL de enzima DNA ligase (1,8 U), 2 µL de tampão Rapid ligation 2X, 15 µL de 

inserto purificado (500 ng) e 2 µL do vetor pET28a (100 ng) (Figura 5) em um 

volume final de 20 µL. Essas reações foram incubadas a 4°C por 16h. Foram 

utilizados 5 µL do produto de ligação na transformação de bactérias competentes 

após choque térmico de 40 s a 42°C. Culturas contendo a construção 

GAPDH/pET28a foram utilizadas para a extração dos plasmídeos utilizando-se o kit 

de mini-preparação comercial da Qiagen (QIAprep Spin Miniprep Kit).A análise da 

sequência de DNA dos plasmídeos recombinantes foi feita pelo método de Sanger 

(Sambrook et al., 1989), adaptado para sequenciador automático capilar ABI3100 

(Perkin Elmer), do Centro de Biotecnologia, Instituto Butantan. Utilizaram-se 150 ng 

de DNA plasmidial e 1,6 ρmol de primers em água deionizada autoclavada. 

Empregou-se o kit Big Dye Terminator, Perkin Elmer, seguindo instruções do 

fabricante. Os primers T7F - 5’ TAATACGACTCACTATAGGG e T7R - 5’ 

GCTAGTTATTGCTCAGCGG 3’, que se anelam ao vetor flanqueando os insertos, 

foram utilizados no sequenciamento. 
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FIGURA 5: Representação esquemática do vetor pET28a. 
Fonte: (MerckMillipore, 2018). 

 

3.5. EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS ENOLASE E GAPDH 

RECOMBINANTES POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE 

 

A expressão e purificação da enolase foi realizada por Salazar et al (2016). A 

cepa competente de E. coli BL21-DE3 foi transformada com a construção 

GAPDH/pET-28a para a expressão da proteína recombinante. Colônias isoladas de 

placa LB/canamicina foram inoculadas em 10 mL de meio LB/canamicina e as 

culturas foram incubadas a 37°C sob agitação (130 rpm) por 18h. O pré-inóculo foi 

transferido para Erlenmeyers contendo 1.000 mL de meio LB/canamicina. O inóculo 

foi incubado sob a mesma condição até atingir a DO600nm entre 0,6 e 0,8. Retirou-se 

1 mL do cultivo como controle não induzido, posteriormente realizou-se a indução da 

expressão proteica pela adição de 1mM de IPTG (isopropil-β-D-galactosídeo) e em 

seguida as culturas foram incubadas por mais 4 h a 37ºC. As culturas foram 

centrifugadas a 3.000 x g por 15 min a uma temperatura de 4°C. Os sobrenadantes 

foram descartados e os pellets ressuspendidos em 30 mL de tampão A foram 

posteriormente lisados através da passagem pelo French Pressure Cell Press (SLM 

Aminco). A suspensão resultante da lise foi centrifugada a 13.000 x g por 15 min, a 

4C. Após a lise, as proteínas recombinantes presentes no sobrenadante (fração 
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solúvel) foram purificadas por cromatografia de afinidade por imobilização metálica 

(IMAC) com Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC-Aktä – GE Health Care Life 

Science), utilizando um gradiente de concentração de imidazol a partir da diluição do 

tampão B. As proteínas purificadas foram analisadas por SDS-PAGE 12%. 

 

3.5.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-Page) 

 

As eletroforeses foram realizadas seguindo o protocolo descrito por Sambrook 

et al., (1989) em tampão de corrida, sob voltagem fixa (80 mA por gel), a 

temperatura ambiente. Os géis utilizados foram de 1 mm, 5 % de 

bisacrilamida/acrilamida no gel de empilhamento e 12% de bisacrilamida/acrilamida 

no gel de separação. As amostras foram preparadas em tampão de aplicação (5X) e 

desnaturadas a 96ºC por 3 min para enolase e 8 minutos para GAPDH . Para 

acompanhamento da corrida, foi utilizado padrão de massa molecular (PageRuler – 

Fermentas e Kaleidoscope e Dual color - BioRad). Após a eletroforese, os géis 

foram corados com Coomassie Blue Brilhant R-250 sob agitação em temperatura 

ambiente e descorados com solução descorante. 

 

3.5.2. Western Blot para detecção de GAPDH e enolase purificadas 

 

As proteínas recombinantes purificadas foram submetidas a eletroforese 

(SDS-PAGE-12%) sob condições redutoras e transferidas para membranas de 

nitrocelulose. Sítios não específicos de ligação foram bloqueados com solução PBS-

T contendo 10% de leite liofilizado desnatado livre de cálcio por 18h a 4°C. Em 

seguida, as membranas foram lavadas três vezes com PBS-T. As proteínas 

recombinantes foram detectadas usando-se anticorpo anti-histidina produzido em 

camundongo (Invitrogen) na diluição 1:5000 diluído em PBS-T. Em seguida a 

membrana foi lavada mais três vezes e adicionou-se anti-IgG (Sigma) de 

camundongo conjugado a peroxidase na diluição 1:5000 diluído em PBS-T. Os 

anticorpos foram detectados por quimioluminescência com o kit ECL (West Pico, 

Pierce). 
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3.6 PRODUÇÃO DE ANTI-GAPDH EM COELHO 

 

Para obtenção de soro contra a proteína GAPDH, um coelho fêmea da raça 

Nova Zelândia de aproximadamente 45-50 dias de idade. O animal foi fornecido pelo 

Biotério Central do Instituto Butantan e todos os procedimentos foram realizados de 

acordo com os Princípios Éticos adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal. A produção de soros imunes contra diversas proteínas 

recombinantes, incluindo a proteína GAPDH utilizada neste estudo, está prevista em 

um protocolo “guarda-chuva” aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE 

ANIMAIS DO INSTITUTO BUTANTAN (CEUAIB) em reunião de 16/03/2016, sob o 

protocolo 945201033016. 

Previamente à imunização do coelho com a proteína GAPDH, realizou-se 

uma sangria pela veia marginal do pavilhão auricular para obtenção de soro pré-

imune, utilizado como controle negativo em alguns experimentos. O animal foi então 

imunizado com 100 μg de proteína GAPDH recombinante e 250 μg de hidróxido de 

alumínio utilizado como adjuvante num volume final de 1000 μL. Foram aplicados 

mais dois reforços com intervalos de 15 dias com a mesma preparação de proteína. 

Quinze dias após a terceira imunização realizou-se uma sangria de prova pela veia 

marginal do pavilhão auricular para avaliação da produção de anticorpos e alguns 

dias depois realizou-se a sangria total por punção cardíaca. 

O sangue coletado foi mantido a 37ºC por 30 min. Em seguida centrifugou-se 

por 10 min a 4ºC a 2000 rpm. O soro foi separado do sangue descartando-se o 

coágulo. O tubo de sangue e soro foi submetido a uma nova centrifugação por 10 s 

a 4ºC a 2000 rpm novamente, o sangue foi separado do soro e conservado a -20ºC. 

O soro imune foi analisado por ELISA para determinação dos títulos de anticorpos. 

 

3.6.1 Determinação dos títulos de anticorpos 

 

A proteína recombinante GAPDH (10 μg/µL) foi imobilizada em placa de 96 

poços (Costar) por 16 h a 4°C. A placa foi lavada 3 vezes com solução de lavagem 

PBS-T. Os sítios não específicos de ligação foram bloqueados com solução 

contendo 1% de BSA (Bovine Serum Albumin – Sigma) diluído em PBS por 2 h a 

37°C. A placa foi lavada mais uma vez e o soro obtido do coelho imunizado com 

GAPDH foi aplicado em diluições seriadas (1:200 até 1:409.600). A placa foi 
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incubada por 1 h a 37°C e novamente lavada 3 vezes com a mesma solução 

anterior. Realizou-se incubação por 1 h a 37 °C com anti-IgG de coelho conjugado a 

peroxidase na diluição de 1:5000 em solução de diluição. A placa foi lavada 

novamente 3 vezes e a revelação com OPD foi feita por aproximadamente 30 min e 

foi interrompida com a solução de parada (H2SO4). A leitura da absorbância foi feita 

a 405 nm. O título de anticorpos foi considerado como a diluição do soro capaz de 

resultar em leitura de absorbância igual a 0,1 a 405 nm (AUSUBEL et al., 1990). 

 

3.7. ENSAIO DE LOCALIZAÇÃO CELULAR DA PROTEÍNA GAPDH  

 

Os ensaios de microscopia eletrônica foram realizados em colaboração com a 

Dra. Cecília Abe do Laboratório de Bacteriologia do Instituto Butantan. 

Culturas de L. interrogans sorovar Pomona estirpe Fromm e Leptospira biflexa 

sorovar Patoc estirpe Patoc I cultivadas em EMJH foram fixadas com formaldeído 

2% em PBS1x por um período de aproximadamente 30 min em temperatura 

ambiente. As preparações foram lavadas por três vezes (centrifugações a 2.300 x g 

por 5 min) com PBS1x e bloqueadas com PBS1x contendo 0,2% de BSA 

(PBS1x/BSA) por 30 min. Em seguida, as preparações foram incubadas durante 16 - 

20 h a 4°C com os anticorpos primários anti-GAPDH ou soro pré-imune (controle 

negativo), na diluição de 1:10 em PBS1x/BSA. Após três lavagens com PBS, as 

preparações foram incubadas com anticorpo secundário anti-IgG de coelho 

produzido em cabra, marcado com partículas de ouro coloidal - 10 nm (Sigma-

Aldrich, Co., EUA), diluído 1:10 em PBS1x/BSA durante três horas, a temperatura 

ambiente. Após três lavagens com PBS1x as bactérias foram ressuspendidas em 

água destilada, as preparações foram negativamente contrastadas com acetato de 

uranila a 2% em água. Para tanto, as preparações foram diluídas na proporção de 

1:1 na solução contrastante e aplicadas sobre grades de níquel previamente 

revestidas com Formvar, sobre a qual foram deixadas por 2 min a temperatura 

ambiente. Após este período, o excesso de líquido foi retirado com papel de filtro, e 

as preparações secas ao ar. As preparações foram observadas por Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) (LEO 906E - BmgH Microsystems Leica, 

Alemanha) a 80 kV. 
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3.8. ENSAIO DE INTERAÇÃO DA GAPDH COM PLASMINOGÊNIO 

 

A proteína recombinante purificada foi submetida à eletroforese (SDS-PAGE-

12%) sob condições redutoras e transferida para membrana de nitrocelulose. Os 

sítios não específicos de ligação foram bloqueados com PBS-T contendo BSA 5% 

por 18 h a 4°C. Em seguida, a membrana foi lavada três vezes com PBS-T. 

Plasminogênio (1μg/mL) foi adicionado e incubou-se por 90 min. Após a incubação, 

a membrana foi lavada com PBS-T mais três vezes e incubada com anti-

plasminogênio na diluição 1:5000 por 60 min a temperatura ambiente e sob 

agitação. Após três lavagens com PBS-T, a membrana foi incubada com anticorpo 

secundário anti-IgG de coelho na diluição 1:5000. Os anticorpos foram detectados 

por quimioluminescência com o SuperSignal® West Pico Enhanced 

Chemiluminescent Substrate seguindo as instruções do fabricante. LigAC foi incluída 

como controle positivo e o controle negativo foi BSA. 

 

3.9. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO PLASMINOGÊNIO LIGADO À ENOLASE E 

À GAPDH DE LEPTOSPIRA DE SER CONVERTIDO EM PLASMINA 

 

As proteínas recombinantes enolase, GAPDH e EF-Tu (utilizada como 

controle positivo, Wollf et al., 2013) foram imobilizadas em placas de 96 poços e 

incubadas por 16-20 h a 4°C. O controle negativo utilizado foi BSA. Em todos os 

casos utilizou-se 1 µg/poço. Entre cada etapa que se segue foram feitas 6 lavagens 

com PBS-T. Os sítios não específicos de ligação foram bloqueados por 2 h a 37°C 

usando BSA 3% para enolase e gelatina 3% para GAPDH. Após bloqueio, as placas 

foram incubadas por 1 h com plasminogênio purificado (2 µg/poço – Sigma-Aldrich). 

Em seguida foram adicionadas 3U de ativador de plasminogênio tipo uroquinase 

(uPA - Sigma-Aldrich) e  o substrato cromogênico específico para plasmina 

(dicloridrato de D-Val-Leu-Lis p-nitroanilida, 25 µg/poço - Sigma-Aldrich), em um 

volume final de 100 μL. As leituras da absorbância foram feitas a 405 nm após 24h 

para enolase e 4 h para GAPDH. 
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3.10. CAPACIDADE DA PLASMINA GERADA SOBRE ENOLASE E GAPDH DE 

CLIVAR FIBRINOGÊNIO, VITRONECTINA, C3B E C5 

 

Para avaliar a capacidade da plasmina gerada sobre enolase e GAPDH de 

clivar componentes da cascata de coagulação, matriz extracelular e componentes do 

sistema complemento as proteínas recombinantes (10 µg/mL) foram imobilizadas em 

placas de microtitulação contendo 96 poços. Os sítios de ligação não específicos 

foram bloqueados usando BSA 3%. Plasminogênio (20 μg/mL) foi adicionado e 

incubou-se por 1 h a 37ºC. Após seis lavagens com PBS-T, foram adicionados o 

ativador de plasminogênio tipo uroquinase uPA (3U) e fibrinogênio (10 μg/poço, 

Sigma-Aldrich), vitronectina (2 µg/poço, Sigma-Aldrich), C3b (500 ng/poço, Sigma-

Aldrich) ou C5 (1 µg/poço, Sigma-Aldrich). A degradação dos substratos pela 

plasmina gerada a partir da interação do plasminogênio com as proteínas 

recombinantes foi detectada por Western Blot ou por coloração com prata. A 

degradação do fibrinogênio pela plasmina ligada à enolase foi detectada mediante a 

transferência das proteínas presentes na reação de incubação para membrana de 

PVDF (difluoreto de polivinilideno) corada, posteriormente, com Coomassie Brilliant 

Blue R-250 0,1% (Sigma Aldrich) contendo 40% de metanol. Coloração do gel por 

prata foi usada para a detecção dos produtos de degradação da vitronectina obtidos 

a partir da plasmina gerada através da interação de enolase recombinante com 

plasminogênio, seguindo o protocolo descrito por Sambrook e col (1989). A 

degradação do fibrinogênio, vitronectina, C3b e C5 pela plasmina gerada a partir da 

interação de GAPDH recombinante com plasminogênio foi detectada por Western 

Blot com anticorpos específicos. Após incubação, as amostras coletadas nos tempos 

0, 2 e 4 h foram submetidas a SDS-PAGE 12% em condições redutoras para 

fibrinogênio e vitronectina e SDS-PAGE 10% em condições redutoras para C3b e 

C5. As proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose e os sítios não 

específicos de ligação foram bloqueados com solução PBS-T contendo 10% de leite 

liofilizado desnatado livre de cálcio por 18 h a 4°C. Em seguida, as membranas 

foram lavadas três vezes com PBS-T. Os fragmentos de clivagem gerados foram 

detectados usando-se anticorpo policlonal anti-fibrinogênio (Calbiochem) na diluição 

1:5000, anticorpo policlonal anti-vitronectina (Sigma) na diluição 1:5000, anticorpo 

policlonal anti-C3 (Sigma) na diluição 1:5000 e anticorpo policlonal anti-C5 (Sigma) 
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na diluição 1:5000, todos diluídos em solução de leite liofilizado livres de adição de 

cálcio 5% em PBS-T. Após as incubações, as membranas foram lavadas com PBS-T 

mais três vezes e incubadas por 60 min a temperatura ambiente e sob agitação com 

anti-IgG de coelho para fibrinogênio e vitronectina e anti-IgG de cabra para C3b e 

C5, todos conjugados a peroxidase (Sigma) nas diluições 1:5000 para o anti–coelho 

e 1:10000 para anti-cabra. Os anticorpos foram detectados por quimioluminescência 

com o kit ECL (West Pico, Pierce). 

 

3.11. INTERAÇÃO DA ENOLASE E GAPDH COM PROTEÍNAS DE MATRIZ 

EXTRACELULAR E PROTEÍNAS DO SISTEMA COMPLEMENTO POR FAR 

WESTERN BLOT 

 

As proteínas recombinantes purificadas foram submetidas a eletroforese 

(SDS-PAGE-12%) sob condições redutoras e transferidas para membranas de 

nitrocelulose. Realizou-se bloqueio das proteínas por um período de 16 h a 4º C e as 

incubações foram realizadas de acordo com o Quadro 4. 

 

QUADRO 4: Condições de bloqueio e incubações usadas nos ensaios de interação 

com moléculas da matriz extracelular e sistema complemento. 

 

Proteína Bloqueio Molécula Primário Secundário 

Enolase 

Leite 
desnatado 
liofilizado 

10% 
C4BP 

Fonte: SHN 10% 
90 min 

α – C4BP 
1:2000 PBS-T 

60 min 

α – IgG camundongo 
1:5000 PBS-T 

60 min 

GAPDH BSA 5% 
α – C4BP 

1:5000 PBS-T 
60 min 

α – IgG coelho 
1:5000 PBS-T 

60 min 

Enolase Leite 
desnatado 
liofilizado 

10% 

Fator H 
Fonte: SHN 10% 

90 min 

α – FH 
1:5000 leite 

desnatado liofilizado 
5% 

60 min 

α – IgG cabra 
1:10000 leite 

desnatado liofilizado 
5% 

60 min 
GAPDH 

GAPDH BSA 5% 
C1q purificado 

(1μg/ μl) 
90 min 

α – C1q 
1:5000 PBS-T 

60 min 

α – IgG cabra PBS-T 
60 min 

GAPDH BSA 5% 

Fibronectina 
purificada 
(1μg/ μL) 
90 min 

α – Fibronectina 
1:2000 PBS-T 

60 min 

α – IgG coelho 
1:5000 PBS-T 

60 min 

SNH: Soro Humano Normal 
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Após bloqueio foram realizadas 5 lavagens das membranas com PBS-T, e 3 

lavagens após cada incubação. Todas as incubações foram feitas em temperatura 

ambiente com agitação. Os anticorpos foram detectados por quimioluminescência 

com o SuperSignal® West Pico Enhanced Chemiluminescent Substrate seguindo as 

instruções do fabricante. Para enolase, LcpA foi incluída como controle positivo 

(Barbosa et al., 2010; Silva et al., 2015) e, para GAPDH, LigAC foi incluída como 

controle positivo (Castiblanco-Valencia et al., 2012) e o controle negativo de ambas 

foi BSA. 

 

3.12. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE CO-FATOR DE FH E C4BP LIGADOS A 

ENOLASE 

 

A atividade de co-fator de FH ou C4BP ligados à proteína recombinante 

enolase foi avaliada pela clivagem de C3b ou C4b, pelo Fator I. Enolase, LcpA 

(controle positivo) e BSA (controle negativo), diluídas em PBS foram imobilizadas em 

placas de 96 poços. As placas foram lavadas duas vezes com PBS-T e os sítios de 

ligação inespecífica foram bloqueados usando BSA 3%. Após bloqueio, as placas 

foram lavadas 1 vez com PBS-T e as proteínas foram incubadas por 1 h e 30 min a 

37°C com 2 μg de FH ou C4BP purificados. Cinco lavagens com PBS-T foram feitas 

e, a seguir, os poços foram incubados por períodos de 1, 2 ou 4 h a 37°C com 500 

ng de C3b ou C4b e 250 ng de FI (Complement Technology) diluídos em PBS. Os 

produtos de incubação foram submetidos a SDS-PAGE 12% em condições 

redutoras com o objetivo de avaliar a clivagem de C3b ou C4b. As proteínas foram 

transferidas para membranas de nitrocelulose e sítios não específicos de ligação 

foram bloqueados com solução PBS-T contendo 10% de leite liofilizado desnatado 

livre de cálcio por 18 h a 4°C. Em seguida, as membranas foram lavadas três vezes 

com PBS-T. Os fragmentos gerados após clivagem pelo Fator I foram detectados 

usando-se anticorpos policlonais anti-C3 ou anti-C4 (Complement Technology) nas 

diluições de 1:10.000 ou 1:5000, respectivamente, em PBS-T. Após as incubações, 

as membranas foram lavadas com PBS-T mais três vezes e incubadas por 60 min a 

temperatura ambiente e sob agitação com anti-IgG de cabra conjugado a peroxidase 

(Sigma) na diluição 1:10000 em leite liofilizado desnatado livre de adição de cálcio 

5% em PBS-T. Os anticorpos foram detectados por quimioluminescência com o kit 

ECL (West Pico, Pierce).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CLONAGEM DO GENE QUE CODIFICA GAPDH NO VETOR PGEM-T EASY 

 

O gene GAPDH foi amplificado por PCR a partir do DNA genômico de 

Leptospira interrogans - sorovar Copenhageni estirpe L1-130 e o produto foi 

analisado por eletroforese em gel de agarose 1%. Um fragmento correspondendo ao 

gene inteiro da GAPDH correspondente a 1075 pares de bases (desprovido apenas 

da sequência correspondente ao peptídeo sinal) foi amplificado (Figura 6). 

 

 

FIGURA 6 - Amplificação do gene GAPDH por PCR. M - marcador de massa molecular 
(1kb plus DNA ladder, Sinapse), Canaleta 1 - Gene GAPDH amplificado. 

 

O fragmento foi purificado e clonado no vetor pGEM-T easy. A confirmação 

dos clones positivos foi realizada por PCR (Figura 7). 

 

FIGURA 7: Seleção de construções plasmidiais positivas para o gene GAPDH no vetor 
pGEM-T easy. Seleção dos clones positivos de GAPDH/pGEM-T easy por PCR. M – 
marcador de massa molecular (1 kb plus DNA Ladder, Sinapse). Canaleta 1 - DNA 
genômico de L. interrogans Copenhageni utilizado como controle positivo da reação 
Canaletas de 2 a 7: clones positivos. 
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Em seguida realizou-se a extração do DNA plasmidial do clone selecionado 

(clone 4) e a presença do inserto foi confirmada por digestão com as enzimas de 

restrição Bam HI e Hind III (Figura 8). A construção obtida foi sequenciada com 

primers M13 F/R para verificar a eventual presença de mutações. O clone sem 

alterações ou mutações foi utilizado para as próximas etapas. 

 

 

FIGURA 8: Análise da digestão da construção GAPDH/pGEM-T easy: M - marcador de 
massa molecular (1 kb plus DNA Ladder, Sinapse). GAPDH - Plasmídeo pGEM-T easy 
digerido com as enzimas de restrição Bam HI e Hind III. As bandas de 3015pb e 1075pb 
representam respectivamente o vetor vazio e o inserto liberado. 

 

4.2. SUBCLONAGEM DO GENE GAPDH NO VETOR DE EXPRESSÃO PET28A 

 

O gene GAPDH foi subclonado o vetor de expressão pET28a utilizando os 

sítios de restrição BamHI e HindIII. A confirmação dos clones positivos foi realizada 

por PCR das colônias selecionadas (Figura 9). As construções obtidas foram 

sequenciadas primers T7 F/R para verificar a eventual presença de mutações. Os 

clones sem alterações ou mutações foram selecionados para as etapas próximas 

etapas. 

 

FIGURA 9: Seleção de clones positivos por PCR. M – marcador de massa molecular (1kb 
plus DNA Ladder, Sinapse). Canaletas 1 e 8 - DNA genômico de L. interrogans 
Copenhageni utilizado como controle positivo da reação. Canaletas de 2 a 7: clones 
positivos GAPDH/pET28a. 
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4.3. EXPRESSÃO E PURIFICAÇÃO DE GAPDH RECOMBINANTE 

 

A expressão heteróloga da proteína foi realizada em E. coli BL21-DE3. A 

proteína recombinante foi obtida majoritariamente na fração solúvel (Figura 10) e 

submetida à purificação por cromatografia de afinidade por imobilização metálica 

(IMAC) com Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC-Aktä – GE Health Care life 

Science) utilizando um gradiente de concentração de imidazol. O cromatograma 

aponta a presença de dois picos relativos à liberação de proteína pela coluna de 

níquel, sendo que a liberação de GAPDH purificada corresponde ao primeiro pico, 

entre as concentrações de 110 mM e 140 mM de imidazol (Figura 11 – frações de 7 

a 18). 

 

FIGURA 10: Análise da expressão e solubilidade de GAPDH. Análise por SDS-PAGE 
12% das frações solúvel (S) e insolúvel (P). M - marcador de massa molecular (PageRuler 
Prestained Plus Protein Ladder, Thermofisher,). 
 



52 

 

FIGURA 11: Cromatograma da purificação de GAPDH recombinante. A representação 
da presença da proteína está demarcada pelos picos relativos às frações de 7 a 18 
coletadas, como observado posteriormente por SDS-PAGE. Os números de 1-25 
representam as frações coletadas. 
 

 

 

Após análise do cromatograma as amostras purificadas foram reunidas em 

pools e utilizou-se SDS-PAGE 12% para a análise tanto das amostras como do flow 

through (Figura 12A). Foi ainda realizado um Western Blot com anti-his para se 

detectar a proteína recombinante, que deve conter a cauda de histidinas. A proteína 

enolase, previamente expressa e purificada (Salazar et al., 2016), foi incluída como 

controle positivo. A expressão de GAPDH foi bem sucedida e a proteína 

recombinante apresenta tamanho esperado, 37 kDa (Figura 12B). A concentração 

obtida, estimada em gel a partir de uma curva de BSA, foi de 1 μg/μL. 
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FIGURA 12: Análise da purificação de GAPDH expressa na fração solúvel. Proteínas 
purificadas no sistema Akta. A) M- marcador de massa molecular (Precision Plus Protein 
Standards Kaleidoscope, Bio-Rad), FT (flow through), P1 - Proteínas purificadas 7-9, P2 - 
Proteínas purificadas 10-12, P3 - Proteínas purificadas 13-15, P4 - Proteínas purificadas 16-
18. B) Western blot com anti-his com os pools de proteínas purificadas. M- marcador de 
massa molecular (Precision Plus Protein Standards Kaleidoscope, Bio-Rad). Canaleta +: 
enolase utilizada como controle positivo, FT (flow through), P1 - Proteínas purificadas 7-9, 
P2 - Proteínas purificadas 10-12, P3 - Proteínas purificadas 13-15, P4 - Proteínas 
purificadas 16-18.  

 

 

4.4. PRODUÇÃO DE ANTI GAPDH EM COELHO 

 

Três imunizações realizadas com intervalos de 15 dias foram feitas em uma 

fêmea de coelho com aproximadamente 50 dias de idade. Foram feitas duas coletas 

de sangue: uma antes da imunização para obtenção de soro pré-imune e outra 15 

dias após a última imunização para obtenção do soro imune. Os soros foram 

preparados após cada sangria e analisados por ELISA para obtenção dos títulos de 

anticorpos (Figura 13). O soro imune apresentou um título de anticorpos de 

aproximadamente 1:102400. Portanto, a proteína GAPDH é imunogênica. 
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FIGURA 13: Títulos de anticorpos anti GAPDH: Foram realizadas três imunizações com 
intervalos de 15 dias. O soro pré-imune foi utilizado como controle. A determinação dos 
títulos de anticorpos foi feita por ELISA e observa-se que GAPDH foi capaz de induzir a 
produção de anticorpos IgG específicos. 

 

4.5. LOCALIZAÇÃO CELULAR DE GAPDH EM LEPTOSPIRA 

 

Proteínas que desempenham múltiplas funções podem apresentar mais de 

uma localização celular. Portanto, foram realizados ensaios de microscopia 

eletrônica para avaliar se GAPDH estaria associada à membrana de Leptospira. 

Nesses ensaios, duas espécies foram avaliadas: L. biflexa Patoc (saprófita) e L. 

interrogans LPF (patogênica). Partículas de ouro coloidal foram observadas nas 

duas espécies quando se utilizou soro anti-GAPDH, sendo que esta marcação não 

ocorreu quando a incubação foi realizada com soro pré-imune (Figura 14). Pode-se 

concluir, então, que GAPDH de Leptospira localiza-se na superfície da bactéria, 

podendo exercer funções alternativas. 
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FIGURA 14: Localização celular de GAPDH por microscopia eletrônica de 
transmissão. Leptospiras patogênicas (L. interrogans LPF) e saprófitas (L. biflexa Patoc) 
foram incubadas com soro anti-GAPDH ou com soro pé-imune de coelho e com anti-IgG de 
coelho conjugado a ouro coloidal. A análise foi feita em microscópio de transmissão de 
elétrons e a marcação está indicada por setas. Barra, 0.2 µm. 
 

4.6 AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO DE GAPDH COM O PLASMINOGÊNIO 

 

Em um trabalho anterior, Nogueira e colaboradores (2013) demonstraram a 

interação dose-dependente entre enolase de Leptospira e plasminogênio. 

Entretanto, as consequências funcionais dessa interação não foram avaliadas e 

fazem parte dos objetivos do presente projeto. A interação de GAPDH de Leptospira 

com plasminogênio e análise das consequências desta interação também foram alvo 

de estudo. As proteínas recombinantes GAPDH e controles foram submetidas a 

SDS –PAGE e as proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose. A 

membrana foi incubada com plasminogênio purificado seguido de Western Blot com 

anticorpos específicos. Utilizou-se LigAC como controle positivo e BSA como o 

controle negativo (Figura 15). 
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FIGURA 15: GAPDH interage com Plasminogênio: GAPDH (37 kDa), LigAC (63 kDa, 
controle positivo) e BSA (68 kDa, controle negativo) foram submetidas a SDS-PAGE e 
transferidas para membranas de nitrocelulose. A membrana foi incubada com a molécula 
purificada plasminogênio (1 ug/µl). Após lavagens, foi incubada com anti-plasminogênio e, 
após lavagens, com anticorpo secundário conjugado com peroxidase. A revelação foi feita 
por quimioluminescência com o kit ECL (West Pico Pierce). 
 

4.7 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO PLASMINOGÊNIO LIGADO A ENOLASE E 

GAPDH DE LEPTOSPIRA DE SER CONVERTIDO EM PLASMINA 

 

Sabendo que GAPDH de Leptospira  interage com plasminogênio realizamos 

a análise das consequências desta interação. Primeiramente, averiguou-se se o 

plasminogênio aderido à enolase e à GAPDH teria a capacidade de se converter em 

sua forma ativa, a plasmina, na presença de um de seus ativadores específicos. 

Para tanto, o plasminogênio foi adicionado às proteínas recombinantes, imobilizadas 

em placas de microtitulação com 96 poços e, posteriormente, o ativador exógeno 

uPA e um substrato específico para plasmina (dicloridrato de D-Val-Leu-Lys p-

nitroanilida) foram adicionados. Detectou-se a geração de plasmina, confirmada pela 

clivagem do substrato cromogênico, quando utilizou-se enolase, GAPDH e EF-Tu 

(controle positivo, (WOLFF et al., 2013). A leitura foi realizada após 24 h para 

enolase e 4 h para GAPDH, uma vez que os valores de absorbância obtidos para 

GAPDH já estavam elevados após 4h de incubação. A clivagem do substrato foi 

significativamente superior do ponto de vista estatístico na presença das proteínas 

recombinantes quando comparada à observada para o controle negativo BSA. Não 

houve clivagem na presença do inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1), ou 

quando se omitiu plasminogênio ou uPA. De acordo com nossos dados, tanto o 

plasminogênio ligado à enolase como o plasminogênio ligado a GAPDH foram 

convertidos em plasmina na presença de uPA derivado do hospedeiro (Figura 16). 
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FIGURA 16: Plasminogênio ligado a enolase e GAPDH é convertido em plasmina 
funcionalmente ativa: As proteínas recombinantes ou BSA (10 ug/mL), imobilizadas em 
placas de microtitulação, foram incubadas com plasminogênio (20 ug/mL). Após lavagens, 
uPA (3 U) e o substrato cromogênico D-valil-leucil-lisina-ρ-nitroanilida dicloridrato (25 
μg/poço) foram adicionados. Enolase foi incubada por 24 h e GAPDH por 4 h. Os dados 
representam o valor médio de absorbância a 405 nm ± o desvio padrão de três 
experimentos independentes, cada um realizado em duplicata. (A* p <0,05, B** p<0,0001 – 
Student t test). PLG (Plasminogênio), uPA (Ativador de plasminogênio tipo uroquinase), PAI-
1 (inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1) e Sub (substrato). 
 

4.8. CAPACIDADE DA PLASMINA GERADA SOBRE ENOLASE E GAPDH DE 

CLIVAR FIBRINOGÊNIO, VITRONECTINA, C3B E C5 

 

Moléculas da cascata da coagulação, do sistema complemento e da matriz 

extracelular estão entre os alvos da plasmina. Portanto, o papel da plasmina gerada 

sobre enolase e GAPDH na degradação de moléculas do hospedeiro também foi 

avaliada. As proteínas recombinantes, enolase e GAPDH, assim como os controles 

positivos EF-Tu (WOLFF et al., 2013) foram imobilizadas em placas de 

microtitulação e incubadas com plasminogênio. Fibrinogênio e uPA, vitronectina e 

uPA, C3b e uPA, ou C5 e uPA foram adicionados e incubou-se pelos períodos de 

tempo indicados na Figura 16. Para enolase, os produtos de degradação foram 

analisados por SDS -PAGE seguido de coloração por Coomassie blue ou prata. 

Para GAPDH, adotou-se Western Blot com anticorpos específicos para detecção 

dos produtos de clivagem. 

No que diz respeito à enolase, a cadeia β do fibrinogênio foi degradada de 

maneira tempo-dependente, sendo que pode-se observar a degradação total da 
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mesma após 4 h de incubação. É bem possível que a cadeia α desta molécula 

também tenha sido degradada, mas não se pode visualizar esse fenômeno devido 

ao fato de o uPA co-migrar com a cadeia α. Não se observou clivagem do 

fibrinogênio no controle negativo utilizado (BSA) (Figura 17). Nas mesmas 

condições, esta protease degradou a vitronectina humana, uma glicoproteína 

adesiva multifuncional encontrada no soro (onde funciona como regulador da via 

terminal do sistema complemento) e também na matriz extracelular. Fragmentos na 

gama de 61 - 63 kDa foram gerados (Figura 17C). 

No que diz respeito à GAPDH, nota-se uma completa degradação das 

cadeias α e β do fibrinogênio já após 2 h de incubação. A cadeia ϒ também parece 

ter sido parcialmente degradada (Figura 17B). A isoforma de 75 kDa da vitronectina 

também foi totalmente degradada (Figura 17D). A clivagem das proteínas do 

complemento C3b e C5 pela plasmina gerada sobre GAPDH também foi avaliada. 

Constatou-se que C3b não foi clivado (Figura 17E), diferentemente de C5, que teve 

sua cadeia α totalmente degradada após 4 h de incubação (Figura 17F). Não se 

observou clivagem quando se utilizou BSA, como esperado. 
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FIGURA 17: Degradação de fibrinogênio, vitronectina, C3b e C5 humanos pela 
plasmina ligada a enolase e GAPDH. Plasminogênio (20 ug/mL) foi adicionado a enolase e 
GAPDH recombinantes (10 ug/mL), imobilizadas em placas de microtitulação. Após 
lavagens, fibrinogênio (10 µg) (A e B), vitronectina (2 µg) (C e D), C3b (1 µg) (E) ou C5 (500 
ng) (F) e uPA (3 U) foram adicionados e incubados pelos tempos indicados. As amostras 
foram separadas por SDS-PAGE, transferidas para membrana de PVDF e coradas com 
Comassie Blue (A), ou o gel foi submetido à coloração por prata (C) ou transferidas para 
membranas de nitrocelulose e submetidas a Western Blot com anticorpos específicos anti-
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fibrinogênio (B) anti-vitronectina (D) anti-C3 (E) ou anti-C5 (F). Controles omitindo 
plasminogênio e uPA foram incluídos. Produtos de degradação estão indicados por setas. 

 

4.9. INTERAÇÃO DA ENOLASE E GAPDH COM PROTEÍNAS DE MATRIZ 

EXTRACELULAR E PROTEÍNAS DO SISTEMA COMPLEMENTO POR FAR 

WESTERN BLOT 

 

Os principais reguladores plasmáticos do sistema complemento são o Fator 

H, responsável pela regulação da via alternativa e o C4b Binding Protein, 

responsável pela regulação da ativação tanto na presença de anticorpos (via 

clássica), quanto da via das lectinas (imunidade inata) (BARNUM, 1991; WALPORT, 

2001). Esses reguladores aceleram o decaimento funcional das C3-convertases e 

atuam como co-fatores para o Fator I, enzima responsável pela clivagem de C3b e 

C4b (CALICH; VAZ, 2009; GIGLI et al., 1985). Assim sendo, buscou-se investigar se 

enolase e GAPDH de Leptospira também seriam capazes de interagir com as 

proteínas reguladoras do sistema complemento FH e C4BP, podendo, assim, 

participar dos mecanismos de evasão desta bactéria ao sistema imune inato. A 

interação da enolase e GAPDH com FH e C4BP foram analisadas por Far Western 

Blot. Enolase interage com os dois reguladores do sistema complemento (Figura 17 

A e B), ao passo que GAPDH não se liga a tais moléculas (Figura 18 C e D). As 

bandas observadas na Figura 18 (C e D) representam sinais inespecíficos, uma vez 

que não foram detectadas bandas correspondentes à massa molecular esperada 

para GAPDH (37 kDa). LcpA e LigAC foram incluídas como controles positivos nos 

ensaios (CASTIBLANCO-VALENCIA et al., 2012) e BSA foi incluída como controle 

negativo. 

A interação de GAPDH com C1q também foi analisada por Far -Western Blot, 

visto que essa proteína, quando exposta na superfície de Streptococcus, interage 

com C1q (TERRASSE et al., 2012). Conforme ilustrado na Figura 18 E, GAPDH 

recombinante de Leptospira foi capaz de interagir com o componente da via clássica 

C1q. Uma vez que vários patógenos dentre os quais Lactobacillus plantarum e 

Streptococcus pyogenes (HENDERSON, 2017; KINOSHITA, 2017; PANCHOLI 

2017) interagem com o componente de matriz fibronectina utilizando GAPDH 

associado à membrana, a interação de GAPDH recombinante de Leptospira com 

fibronectina foi analisada. De acordo com a Figura 18 F, GAPDH de Leptospira se 
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liga a essa macromolécula da matriz extracelular, podendo contribuir para a adesão 

da bactéria durante o processo de colonização. 

 

 

 

 

FIGURA 18: Ensaio de Far-Western Blot: enolase de Leptospira interage com 
reguladores do sistema complemento C4BP e FH, e GAPDH de Leptospira interage 
com fibronectina e C1q. Enolase (47 kDa), LcpA (20 kDa, controle positivo) e BSA (68 
kDa, controle negativo) e GAPDH (37 kDa), LigAC (63 kDa) e BSA (68 kDa) foram 
submetidas a SDS-PAGE e transferidas para membranas de nitrocelulose. As membranas 
foram incubadas com 10% de SHN como fonte de C4BP ou FH (A – D), ou com as 
moléculas purificadas C1q (1 ug/µl) (E) ou fibronectina plasmática (1 ug/µl) (F). Após 
lavagens, foram incubadas com anti-C4BP humano (A e C), com anti-FH humano (B e D), 
com anti-C1q (E) ou com anti-fibronectina (F) e, após lavagens, com anticorpos secundários 
conjugados com peroxidase. A revelação foi feita por quimioluminescência com o kit ECL 
(West Pico Pierce). 
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4.10. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE CO-FATOR DE FH E C4BP LIGADOS A 

ENOLASE 

Com objetivo de avaliar a funcionalidade de FH e C4BP ligados à enolase, 

realizou-se um ensaio de co-fator. Enolase e as proteínas controle LcpA e BSA 

foram imobilizadas, incubadas com FH ou C4BP, e após lavagens, foram 

adicionados C3b (no caso de FH) ou C4b (no caso de C4BP) e FI. Incubou-se por 2 

ou 4 h. A degradação de C4b gerou bandas específicas de aproximadamente 67 

kDa e 17 kDa, e C4BP ligado à enolase ou à LcpA foi igualmente eficaz na 

mediação da clivagem de C4b (Figura 19A). C4b não foi degradado na presença de 

BSA. A degradação de C3b produziu fragmentos de clivagem de 68 kDa, 46 kDa e 

43 kDa (Figura 19B). No caso de LcpA, controle positivo, os produtos de clivagem 

C3b já foram detectados após 2 h de incubação. Um período mais longo de 

incubação foi necessário para que ocorresse a degradação de C3b na presença de 

enolase. Não foram detectados produtos de clivagem quando usamos BSA. Enolase 

de Leptospira é capaz de interagir com C4BP e FH, e estes permanecem ativos, 

sendo capazes de atuar como co-fatores, conforme indicado pela presença de 

fragmentos de clivagem de C3b e C4b, após incubação com FI. Portanto, a 

interação da enolase de Leptospira com C4BP e FH pode contribuir para a evasão 

imune da bactéria, inibindo a ação do sistema complemento. 
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FIGURA 19: C4BP e FH ligados a enolase agem como co-fator para Fator I. Enolase 
recombinante, LcpA (controle positivo) e BSA (controle negativo) (10 μg/mL) foram 
imobilizadas em placas de microtitulação e incubou-se com C4BP (A) purificado ou FH (B) 
(20 μg/mL). Após quatro lavagens, adicionou-se C4b (A) ou C3b (B) e FI. As reações foram 
incubadas durante 2 e 4 h a 37°C. Os produtos foram analisados por SDS-PAGE e os 
fragmentos de clivagem de C4b e C3b foram detectados por Western Blot com anticorpos 
policlonais contra C4 (A) ou C3 (B). C4b / C3b purificados e C4b + C4BP + FI / C3b + FH + 
FI foram incluídos como controles (painel esquerdo, A e B). 
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O Quadro 5 resume os resultados obtidos até o momento através da análise 

das diferentes atividades de enolase e GAPDH em relação às moléculas da cascata 

de coagulação, componentes da matriz extracelular e moléculas do sistema 

complemento. 

 

Quadro 5 – Atividades de Enolase e GAPDH de Leptospira associadas à membrana 

avaliadas neste trabalho 

ATIVIDADE MOLÉCULA ENOLASE GAPDH REFERÊNCIA 

Interação Plasminogênio Sim Sim 
Nogueira et al. 

2013; este 
trabalho 

Conversão Plasmina Ativa Sim Sim 
Salazar et al, 

2016; este 
trabalho 

Clivagem 

Fibrinogênio Sim Sim 
Salazar et al, 

2016; este 
trabalho 

Vitronectina Sim Sim 
Salazar et al, 

2016; este 
trabalho 

C3b Não* Não Este trabalho 

C5 Não* Sim Este trabalho 

Interação 

C4BP e FH Sim Não 
Salazar et al, 

2016; este 
trabalho 

C1q ** Sim Este trabalho 

Fibronectina ** Sim Este trabalho 

Co-Fator 
(C4BP e FH) 

C4b e C3b Sim ** 
Salazar et al, 

2016 

 

* - Dado não mostrado, ** - Não foi avaliado. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os fatores de virulência bacterianos mais conhecidos são as toxinas, 

adesinas, invasinas e evasinas. Tais proteínas permitem que as bactérias se liguem 

a moléculas do hospedeiro, se disseminem ou escapem das defesas inatas do 

hospedeiro. Bactérias patogênicas dispõem de um arsenal de proteínas envolvidas 

nessa rede de interação patógeno-hospedeiro, e tem sido demonstrado que 

proteínas moonlighting desempenham papéis importantes durante o processo de 

infecção, contribuindo para a sobrevivência do patógeno no organismo colonizado 

(HENDERSON, 2014). 

Leptospiras patogênicas possuem diversas estratégias para colonizar uma 

variedade de hospedeiros. Durante a infecção, expressam proteínas de membrana 

que se ligam a componentes da matriz extracelular e a células epiteliais renais, 

macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. São também capazes de resistir à 

atividade bactericida do soro ao recrutarem reguladores negativos do sistema 

complemento, dentre os quais Fator H, C4b Binding Protein e vitronectina. Isso 

permite a inativação, ainda que parcial, das vias alternativa, clássica e terminal da 

cascata do complemento. Ainda, leptospiras patogênicas secretam proteases 

capazes de degradar moléculas-chave desta cascata, bem como fibrinogênio e 

proteoglicanas. Um outro atributo destas espiroquetas é a capacidade de interagir 

com plasminogênio do hospedeiro. Na presença de ativadores específicos, como 

uPA, este é convertido em sua forma ativa, a plasmina, que por sua vez degrada 

fibrinogênio, vitronectina e os componentes C3b e C5 do complemento. 

Diversas moléculas expostas na superfície de leptospiras, grande parte das 

quais são lipoproteínas, contribuem para a virulência destas bactérias por possuírem 

um papel na adesão, invasão e evasão imune. Além deste clássico “arsenal” de 

proteínas de membrana presumivelmente envolvidas na patogênese da leptospirose, 

um estudo prévio do nosso grupo descreveu o envolvimento de uma proteína 

moonlighting, o Fator de Elongação Tu (Ef-Tu) na adesão a componentes de matriz 

extracelular e na aquisição de plasminogênio humano (WOLFF et al., 2013). Neste 

projeto, expandiu-se o leque de investigação sobre as possíveis funções 

moonlighting exercidas por duas outras proteínas de Leptospira, enolase e GAPDH, 

já descritas como moléculas multifuncionais em outros patógenos. 
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Primeiramente, caracterizamos a proteína enolase. Na bactéria S. 

pneumoniae foi descrito que esta proteína, além de desempenhar sua função 

clássica no citossol, atua como uma proteína relacionada à evasão imune ao 

interagir com o regulador negativo da via clássica do complemento C4BP reduzindo, 

consequentemente, a deposição de C3b na superfície da bactéria (AGARWAL et al., 

2012). Além disso, enolase presente na superfície das espiroquetas Borrelia e 

Leptospira se liga ao plasminogênio (FLODEN; WATT; BRISSETTE, 2011); 

NOGUEIRA et al., 2013). Curiosamente, a enolase de Leptospira é secretada para o 

meio extracelular e se reassocia à superfície bacteriana por um mecanismo ainda 

não conhecido, uma vez que não possui sequência-sinal para secreção (NOGUEIRA 

et al., 2013). Estudos com Borrelia mostraram que a plasmina na superfície promove 

a invasão e disseminação nos tecidos, levando à espiroquetemia. A capacidade 

proteolítica contribui para cruzamento da barreira hematoencefálica e aumenta a 

invasão de rins, cérebro e coração (COLEMAN et al.; 1997; HAILE et al., 2006). 

No presente trabalho, as consequências funcionais da interação de 

plasminogênio do hospedeiro com leptospiras foram exploradas. Inicialmente, 

avaliou-se a capacidade do plasminogênio ligado à enolase de se converter em sua 

forma ativa, a plasmina. Na presença do ativador exógeno uPA observou-se 

atividade proteolítica utilizando-se um substrato específico para plasmina. Tal 

atividade foi abolida pelo inibidor do ativador de plasminogênio (PAI-1). Em seguida, 

a capacidade da plasmina gerada sobre a enolase de clivar substratos fisiológicos 

foi testada. A cadeia β do fibrinogênio foi totalmente degradada, e a molécula 

vitronectina parcialmente clivada em fragmentos de 61- 64 kDa. Estudos anteriores 

demonstraram que a proteólise da vitronectina pela plasmina gera produtos de 

clivagem bem definidos. A plasminólise inicial remove os resíduos C-terminais da 

molécula e produz fragmentos de 61- 63 kDa (KOST et al.; 1996). A plasminólise 

tardia gera fragmentos na gama de 56-35 kDa que não são eficazes na promoção da 

adesão celular (KOST C et al.; 1996). Assim, a modificação da vitronectina pela 

plasmina pode contribuir para processos invasivos. A degradação dos componentes 

C3b e C5 do complemento, outros possíveis alvos da plasmina, também foi avaliada. 

Nestes casos, não se observou degração pela plasmina (resultados não mostrados). 

Uma vez que se demonstrou a interação da enolase de S. pneumoniae com 

C4BP (AGARWAL et al., 2012), o mesmo foi realizado com enolase de Leptospira. 

Os dados mostram que esta proteína interage com C4BP e também com FH. Ambos 
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os reguladores permanecem funcionais, agindo como co-fatores de Fator I na 

degradação de C3b (FH) e C4b (C4BP). 

A outra proteína caracterizada neste trabalho foi a GAPDH de Leptospira. As 

múltiplas funções moonlighting desta proteína já são bem caracterizadas em 

diversos patógenos. Uma vez associada à membrana, GAPDH atua como uma 

proteína multifuncional, agindo como um fator de virulência em várias bactérias. 

Diversos são os ligantes dessa versátil proteína, permitindo que ela contribua para a 

adesão a células, metabolismo de ferro, imunomodulação, indução de apoptose e 

evasão imune (SIROVER, 2017). 

Assim como a enolase, GAPDH de Leptospira interage com plasminogênio 

humano, o qual é convertido em plasmina na presença de uPA. Essa interação já foi 

descrita para outras bactérias, incluindo E. coli (EGEA et al., 2007). Nossos dados 

claramente mostram que a plasmina ligada à GAPDH degrada as cadeias α e β do 

fibrinogênio, assim como a isoforma de 78 kDa da vitronectina, de forma tempo-

dependente. A degradação desses dois substratos parece ter sido mais eficiente 

pela plasmina ligada à GAPDH comparada àquela ligada à enolase. Ainda, na 

presença de GAPDH, a plasmina degradou totalmente a cadeia α de C5, mas não 

degradou C3b. Vale mencionar que GAPDH da bactéria Atopobium vaginae interage 

com a anafilatoxina C5a humana e inibe a quimiotaxia de granulócitos, sugerindo um 

papel desta proteína no processo de evasão imune no contexto da infecção 

(QUEROL-GARCÍA et al., 2017). Nossos dados mostram que a plasmina ligada à 

GAPDH degrada toda a cadeia α de C5. As consequências desta degradação 

deverão ser avaliadas futuramente. 

Terrasse e colaboradores (2012) relataram a interação de GAPDH exposta na 

superfície celular de Streptococcus pneumoniae com a molécula C1q. Ainda, 

mostraram que esta interação leva a uma ativação da via clássica do sistema 

complemento, o que poderia, em tese, contribuir para a eliminação da bactéria por 

fagocitose. Nossos dados de Far Western Blot também mostram que C1q humano 

interage com GAPDH de Leptospira, o que poderia contribuir, igualmente, para a 

eliminação desta bactéria no hospedeiro. Ainda, mostramos que GAPDH, 

contrariamente à enolase, não se liga aos reguladores negativos das vias clássica 

(C4BP) e alternativa (FH) do complemento. Não fosse o fato de a plasmina ligada à 

GAPDH degradar totalmente a cadeia α de C5, potencialmente contribuindo para a 

inativação do sistema complemento, poderíamos sugerir que, no que diz respeito à 
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resposta imune inata mediada pelo sistema complemento, GAPDH não estaria 

atuando como um fator de virulência, por se ligar a C1q e supostamente ativar a via 

clássica. Estudos adicionais envolvendo esta proteína moonlighting e o sistema 

complemento serão necessários para que se tenha uma ideia do balanço final 

resultante dessa rede de interações. 

Por fim, a interação de GAPDH com fibronectina também foi avaliada. Assim 

como a de outros microrganismos, entre os quais Lactobacillus casei (MUÑOZ-

PROVENCIO; PÉREZ-MARTÍNEZ; MONEDERO, 2011), Clostridium perfringens 

(MATSUNAGA et al., 2018) e Erysipelothrix rhusiopathiae (ZHU et al., 2017), 

GAPDH de Leptospira interage com esta macromolécula da matriz extracelular, 

podendo, portanto, contribuir para a adesão da bactéria durante a colonização do 

hospedeiro. 

Em suma, no presente estudo caracterizamos duas novas proteínas 

moonlighting de Leptospira: enolase e GAPDH. A caracterização funcional destas 

proteínas, assim como a identificação das moléculas-alvo do hospedeiro com as 

quais essas proteínas são capazes de interagir, podem contribuir para a 

compreensão dos mecanismos de invasão, disseminação e evasão imune utilizados 

por leptospiras patogênicas. 

É bem provável que novas proteínas dessa natureza sejam identificadas em 

espiroquetas nos próximos anos, visto que algumas bactérias se beneficiam da 

multifuncionalidade de até 20 proteínas moonlighting (HENDERSON, 2017). 

Portanto, é de se esperar que o conhecimento sobre o “moonlightoma” de 

leptospiras se expanda rapidamente. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Enolase e GAPDH 

 Neste estudo duas novas proteínas moonlighting de Leptospira foram 

caracterizadas: enolase e GAPDH; 

 Enolase e GAPDH recombinantes de Leptospira interagem com 

plasminogênio e este é convertido em sua forma ativa, a plasmina, na 

presença do ativador exógeno uPa; 

 A plasmina gerada sobre enolase e GAPDH degrada fibrinogênio e 

vitronectina.  

 

Enolase 

 Enolase de Leptospira interage com os reguladores negativos do sistema 

complemento Fator H e C4BP, e estes permanecem funcionais, agindo como 

co-fatores de Fator I; 

 Essa proteína moonlighting deve contribuir para os mecanismos de invasão, 

disseminação e evasão imune utilizados por leptospiras patogênicas. 

 

GAPDH 

 A cadeia α de C5 também é totalmente degradada pela plasmina gerada 

sobre GAPDH; 

 GAPDH interage com C1q, indicando um possível papel na ativação da via 

clássica do sistema complemento, e também interage com fibronectina 

plasmática; 

 Essa proteína moonlighting deve contribuir para os mecanismos de invasão e 

disseminação utilizados por leptospiras patogênicas. 
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