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RESUMO 

 

 

Granados-Martinez AP. Ligação da properdina em sorovares patogênicos e não patogênicos 

de Leptospira. Contribuição para mecanismos efetores do Sistema Complemento na 

imunidade inata [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

 

A properdina tem a propriedade de estabilizar o complexo enzimático C3bBb, com função de 

C3-convertase da Via Alternativa, responsável pela clivagem de moléculas de C3, gerando 

C3a e C3b. Diferentes trabalhos têm sugerido que a properdina pode se ligar diretamente à 

superficie de um patógeno independentemente de C3b. No que diz respeito à interação de 

properdina com Leptospira tanto patogênica quanto não patogênica, nada se conhece na 

literatura. Neste trabalho demostramos que tanto a properdina presente no soro humano 

normal (SHN), quanto purificada e todos os seus oligômeros interagiram com tais 

espiroquetas. Também observamos que a ligação da properdina na superfície bacteriana pode 

acontecer diretamente ou após ligação prévia do fragmento C3b. Para melhor caracterizar 

quais oligômeros de properdina presentes no soro interagiriam com estas bactérias, leptospiras 

patogênicas e não patogênicas foram incubadas com P2, P3 e P4 de properdina. Verificamos 

que as espiroquetas não patogênicas apresentaram maior ligação em todos os oligômeros do 

que as não patogênicas. Observamos também, que na presença de SHN, estas bactérias foram 

totalmente eliminadas, no entanto, 70% delas sobreviveram quando incubadas com SHN 

depletado de properdina (SHD-P). Já a adição de properdina purificada ao SHD-P provoca 

uma marcante diminuição no número de leptospiras não patogênicas viáveis. Avaliamos 

também quais proteínas bacterianas de membrana teriam a capacidade de se ligar à properdina 

e encontramos que duas proteínas de apróximadamente 33 kDa e 17 kDa de leptospiras não 

patogênicas e patogênicas interagem com properdina sérica. Entre as proteínas recombinantes 

de L. interrogans, apenas a lipoproteína LIC11087, presente unicamente na superfície de 

leptospiras patogênicas, interagiu com a properdina. A ligação da properdina na proteína 

LIC11087 não afetou a interação desta lipoproteína ao Fator H, sugerindo que possivelmente 

estas moléculas apresentem sítios de ligação diferentes. Todos os oligômeros de properdina 

presentes no SHN interagiram com a lipoproteína LIC11087, mas com P2 e P3 em menos 

grau. Confirmamos que a properdina depositada na superfície de leptospiras não patogênicas 

apresenta atividade reguladora, promovendo a estabilização da C3 convertase da Via 

Alternativa. No entanto, quando a properdina depositou-se em leptospiras patogênicas, pouca 

C3-convertase (PC3bBb) foi observada. Também observamos que a ligação da properdina na 

superfície de leptospiras contribui para o aumento da fagocitose por polimorfonucleares 

humanos, principalmente das leptospiras não patogênicas. Deste modo podemos concluir que 

a properdina liga-se na superfície das leptospiras patogênicas e não patogênicas; participa 

direta e indiretamente na formação da C3-convertase da Via Alternativa; e, após sua 

deposição contribui para a fagocitose nas bactérias não patogênicas. 

 

 

 

Palavras-chave: Sistema Complemento. Properdina. Leptospira. Fagocitose. 

Polimorfonucleares. Fator H.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Granados-Martinez AP. Interaction of properdin with pathogenic and non-pathogenic 

Leptospira. Contribution to effector mechanisms of Complement System in inate immunity 

[Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo; 2015. 

 

 

Properdin is a positive regulatory protein that stabilizes the C3- and C5-convertases of the 

alternative pathway. Several studies have suggested that properdin can bind directly to the 

surface of a pathogen regardless enzyme complex C3bBb. With regard to the interaction of 

properdin with both pathogenic Leptospira and non-pathogenic, nothing is known in the 

literature. In this work we demonstrate that both properdin present in SHN and purified and 

all their oligomers interacted with spirochetes and of properdin can binding directly on the 

surface of bacteria or after prior binding of C3b fragment. We observed that the Activation of 

the alternative pathway of complement is crucial for killing non-pathogenic L. biflexa and 

properdin acts effectively since this bacterium proliferates in P-depleted human serum. Since 

the addition of purified properdin the SHD-P causes a marked decrease in the number of 

viable leptospires. We also evaluated bacterial membrane proteins which have the ability to 

bind to properdin and found that two proteins of approximately 33 kDa and 17 kDa 

pathogenic and non-pathogenic Leptospira interact with serum properdin. When evaluated 

bacterial proteins recombinant proteins of L. interrogans to bind to properdin, the lipoprotein 

LIC11087, present only in pathogenic Leptospira, binds to total properdin but less to P2, P3 

and P4. The binding of properdin in LIC11087 protein did not affect the interaction of this 

lipoprotein to Factor H, suggesting that these molecules possibly possessing different binding 

sites. All oligomers properdin present in SHN interacted with LIC11087 lipoprotein. 

Properdin deposited on the surface of non pathogenic Leptospira has regulatory activity, 

promoting the stabilization of the C3-convertase of the Alternative Pathway. However, when 

properdin deposited in pathogenic leptospires did not exhibit a regulatory activity. We also 

found that the binding of properdin in leptospires surface contributes to increased 

phagocytosis by human polymorphonuclear, mainly of non pathogenic leptospires. Our data 

suggest that properdin binds to Leptospira species and may play an important role to limit the 

proliferation of non pathogenic Leptospira; participates in leptospiras elimination process 

nonpathogenic Via Alternative; after deposition on the surface of bacteria, it contributes to the 

formation of a C3 convertase in non-pathogenic bacteria, different from the traditional model; 

and after deposition on the surface of bacteria, contributes to phagocytosis of non pathogenic 

leptospires. 

  

 

 

Keywords: Complement system. Properdin. Leptospira. Polymorphonuclear. Factor H.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A leptospirose 

 

A primeira síndrome clínica caracterizada por icterícia e insuficiência renal foi 

relatada por Adolfo Weil (1886). A doença descrita foi a forma ictérica grave da leptospirose, 

a qual recebeu o nome de doença de Weil. A leptospirose é uma zoonose de ampla 

distribuição geográfica, causada pela infecção por espécies patogênicas de Leptospira 

acometendo seres humanos e vários outros animais (Meites et al., 2004; Vinetz, 2001). Nos 

países em desenvolvimento a doença constitui um grave problema de saúde pública pela sua 

elevada incidência e nos países desenvolvidos a incidência está associada principalmente a 

atividades ocupacionais e esportes aquáticos (Haake et al., 2002; Ko et al., 1999; Levett, 

2001). 

A doença é sazonal, com picos de incidência nas épocas de chuvas devido à 

contaminação da água por leptospiras eliminadas na urina de roedores infectados, os 

principais reservatórios urbanos desta bactéria (Levett, 2001; Sakata et al., 1992). Além das 

condições climáticas, fatores como infra-estructura inadequada, saneamento básico deficiente, 

agravados por enchentes frequentes, pobreza e super-infestação de ratos aumentam 

consideravelmente as possibilidades de exposição da população a ambientes ou animais 

infectados pela bactéria (Levett, 2001).  

De acordo com World Health Organization (WHO), estima-se que 10 a 100 casos por 

100.000 indivíduos que vivem em climas tropicais são afetados a cada ano (Guerra 2013; 

WHO, 2010). A estimativa é baixa, uma vez que não são notificados muitos casos de 

leptospirose, outros tantos não são diagnosticados pela falta de serviços de diagnóstico 

adequados, e apresentação subclínica da leptospirose é com frequência erroneamente 

diagnosticada como “síndrome viral”, o que permite que o número de casos confirmados no 

Brasil, não seja equivalente ao número de casos reais no país (WHO, 2010). 

A transmissão da leptospirose requer circulação contínua do patógeno entre os 

reservatórios animais, normalmente referidos como hospedeiros de manutenção. Dentro dos 

portadores potenciais das leptospiras incluem-se ratos, bovinos, cães, equinos, suínos e 

animais selvagens que podem eliminar persistentemente a bactéria patogênica pela urina 

(Faine et al., 1999; Goldstein et al., 1990; Ko et al., 2009; Levett, 2001; Xue et al., 2010). O 

contato com várias espécies de animais, tecido, urina, sangue e ambiente úmido e exposições 

ocupacionais e de lazer são considerados normalmente como potenciais fatores de risco 
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(Faine et al., 1999; Levett, 2001; Vijayachari et al., 2008). As leptospiras são mantidas no 

ambiente por meio de animais portadores que apresentam colonização bacteriana persistente 

nos túbulos renais, eliminando este microorganismo na urina por longos períodos sem 

apresentar sintomas da doença (Faine, 1982). O Rattus novergicus, o principal hospedeiro de 

manutenção e transmissor urbano de leptospirose apresenta infecções assintomáticas, por ser 

resistente e poder carregar a bactéria ou se re-infectar continuadamente por toda sua vida 

(Babudieri, 1958; Thiermann, 1981) (Figura 1).  

 

Figura 1 - Ciclo de transmissão da leptospirose 

 

 

Os principais reservatórios das leptospiras patogênicas são os roedores, os mamíferos domésticos e selvagens. 

As bactérias são eliminadas pela urina destes animais contaminando a água e o solo. A infecção ocorre pela 

penetração das bactérias em mucosas intactas e na pele lesada. Nos roedores, a leptospirose apresenta-se como 

uma infecção crônica e assintomática, no entanto, nos mamíferos causa diferentes manifestações como aborto e 

uveite. A manutenção da leptospirose nestes animais ocorre pela transmissão interna dentro dos rebanhos ou pelo 

contato contínuo com roedores. Os humanos são hospedeiros acidentais e podem ser infectados pelo contato 

direto com animais ou com a água e solo contaminados. Após a penetração pela pele ou mucosas, as leptospiras 

se disseminam pela circulação sanguínea e colonizam órgãos vitais como fígado, rins e pulmões. As principais 

manifestações clínicas da forma grave da doença incluem hepatite, nefrite e hemorragia pulmonar. Os humanos 

não são considerados reservatórios de leptospiras, uma vez que não eliminam uma quantidade de bactérias 

suficiente para a transmissão (Fraga, et al., 2014).           
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Após penetração pela pele ou mucosa do hospedeiro, as leptospiras patogênicas são 

capazes de se disseminar rapidamente pela circulação sanguínea por todo o organismo. 

Leptospiras patogênicas colonizam eficientemente os órgãos-alvo, tais como rins, fígado e 

pulmões, e sua invasão é atribuída à capacidade de se multiplicar no sangue, aderir a células 

hospedeiras, e penetrar nos tecidos (Ko et al., 2009; Levett, 2001; Meri et al., 2005). Embora 

as leptospiras patogênicas não sejam consideradas bactérias intracelulares, estudos recentes 

mostraram que estas bactérias podem também induzir apoptose de macrófagos e escapar da 

imunidade inata do hospedeiro durante a fase inicial da infecção (Jin et al., 2009; Merien et 

al., 1997). Leptospiras virulentas podem-se proteger contra os componentes do sistema imune 

inato, tais como células fagocitárias, peptídeos citolíticos e Sistema Complemento. Já as 

leptospiras não patogênicas são internalizadas e mortas por fagócitos, como também são 

sensíveis à eliminação pelo Sistema Complemento, responsável pela lise bacteriana 

principalmente pela Via Alternativa (Barbosa et al., 2009; Cinco, Banfi, 1983; Fraga et al., 

2011, Fraga et al., 2014; Meri et al., 2005; Wang et al., 1984).  

A leptospirose em humanos apresenta manifestações clínicas que podem variar de 

grau leve a grave durante a doença. Independente do sorovar, a leptospirose humana apresenta 

geralmente uma evolução bifásica com uma fase aguda ou septicêmica quando as leptospiras 

são encontradas na circulação sanguínea na primeira semana. Esta fase inicial é caracterizada 

por sintomas como febre, calafrios, cefaleia, mialgia, náuseas, vômitos, mal-estar e hiperemia 

conjuntival (Faine et al., 1999; Seguro et al., 2013; Vijayachari et al., 2008; Weil, 1886). A 

doença pode evoluir para a segunda fase (fase imune), caracterizada pela produção de 

anticorpos e excreção de leptospiras pela urina, apresentando um quadro clínico decorrente do 

comprometimento de vários órgãos que incluem eventos hemorrágicos, icterícia, disfunção 

renal, alterações hemodinâmicas, cardíacas e pulmonares (Faine et al., 1999; Levett, 2001). 

As diferentes manifestações da doença podem ser explicadas pela carga bacteriana, virulência 

da estirpe infectante e pela susceptibilidade do indivíduo (Bharti et al., 2003; Faine et al., 

1999;). 

Para o tratamento da leptospirose são utilizados diferentes antibióticos tais como 

amoxicilina, ampicilina, doxaciclina ou eritromicina nos casos menos graves. Já nos casos 

mais severos, o medicamento empregado é a penicilina intravenosa (Levett, 2001; Murray et 

al., 2000). A terapia de suporte como diálise, hidratação e monitoração cardíaca também 

representa importante papel no tratamento desta infecção (Faine et al., 1999; Levett, 2001). 

Atualmente, não há vacina licenciada contra a leptospirose humana. No entanto, vacinas 

desenvolvidas a partir da preparação de leptospiras mortas por formalina ou calor (bacterinas) 
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já foram testadas com pouco êxito, precisando-se repetir as doses anualmente para manter a 

imunidade. A limitada eficácia deste tipo de vacinas deriva do curto período de proteção que 

oferecem. Estudos de patogênese e imunidade indicaram que a imunidade à infecção inicial e 

reinfecção resultou da maturação e desenvolvimento de uma resposta mediada por linfócitos 

B e a ativacão do Sistema Complemento, sendo a imunidade humoral muito importante para 

conferir proteção contra a leptospirose (Faine et al., 1999). Além disso, a vacina é sorovar-

específica e, portanto, a proteção dependerá dos sorovares empregados na sua preparação 

(Faine et al., 1999).  

 

 

1.2 A leptospira 

 

O género Leptospira pertence ao filo espiroqueta, que inclui bactérias que causam 

importantes doenças em animais e seres humanos, no entanto, existem algumas que são 

saprófitas de vida livre, não patogênicas. As leptospiras pertencem ao gênero Leptospira, 

família Leptospiracea e ordem Spirochaetales (Faine et al., 1999). Atualmente, existem dois 

sistemas diferentes de classificação taxonômica, um baseado em determinantes antigênicos o 

qual considera a heterogeneidade estrutural de hidratos de carbono do lipopolissacarídeo 

(LPS), e, de acordo com esta classificação, as leptospiras são divididas em duas espécies, L. 

interrogans que compreende as leptospiras patogênicas com mais de 250 sorovares e L. 

biflexa que inclui as leptospiras não patogênicas contendo aproximadamente 60 sorovares 

(Bharti et al., 2003; Hartskeerl et al., 2011; Levet, 2001). Além da classificação sorológica, a 

classificação genotípica baseia-se em similaridades genéticas, de acordo com o perfil obtido 

nos estudos de hibridação com DNA. Deste modo, foram determinadas 20 espécies 

genômicas diferentes de leptospira (Bharti et al., 2003; Brenner et al., 1999; Nalam et al., 

2010; Smythe et al., 2013; Yasuda et al., 1987). 

As leptospiras são espiroquetas finas e altamente móveis que se deslocam por 

movimentos de rotação e translação, sendo estes movimentos atribuídos ao filamento axial, 

conhecido como flagelo periplasmático localizado no interior do periplasma e um gancho 

presente em uma ou nas duas extremidades. São bactérias aeróbicas obrigatórias e a melhor 

temperatura para o seu crescimento no laboratório está entre 28 ºC a 30 ºC (Faine et al., 1999; 

Levett, 2001; Quinn et al., 2005; Schreier et al., 2009). As bactérias possuem um formato 

espiralado, com dimensões de aproximadamente 6 a 20 µm de comprimento e 0,1 µm de 

largura (Faine et al., 1999; Goldstein, Charon, 1990; Schreier et al., 2009) (Figura 2). Ácidos 
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graxos e álcoois são utilizados como fontes de carbono e energia, sendo metabolizados por β–

oxidação (Faine et al., 1999). 

 

 

Figura 2 - L. interrogans sorovar Icterohaemorrhagieae 

 

 

 
Imagem captada por microscopia eletrônica sobre membrana de 0,22 µm (Levett, 2001). 

 

 

 

As leptospiras possuem uma membrana dupla contendo LPS que confere 

características próprias de bactérias Gram-negativas. A membrana citoplasmática da 

leptospira está associada a uma parede celular de peptideoglicanos, a qual é revestida por uma 

membrana externa (Haake, 2000). Os fosfolipídeos, proteínas da membrana externa e o LPS 

são os principais componentes da membrana externa que permitem a troca de solutos entre o 

espaço periplasmático e o meio ambiente (Faine et al., 1999; Ko et al., 2009). Algumas das 

lipoproteínas abundantes podem estar envolvidas com a patogênese e imunidade (Cullen et. 

al., 2002; Haake et al., 2000). As lipoproteínas são as proteínas de membrana externa mais 

predominantes nas espiroquetas. Entre os fatores de virulência, encontram-se adesinas, 

toxinas e proteínas envolvidas na evasão da ativação do Sistema Complemento pela retenção 

de reguladores negativos como o Fator (FH) e C4b binding protein C4BP (Barbosa et al., 

2009; Castiblanco-Valencia et al., 2012; Meri et al., 2005; Setubal et al., 2006). Estas 

proteínas encontram-se ancoradas por meio da porção amino-terminal por ligação covalente 
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aos ácidos graxos de membrana e a sua identificação é baseada pela seqüência de 

aminoácidos que forma a região lipobox, onde a presença de resíduo de cisteína após o 

peptídeo sinal sugere que estas proteínas sejam lipidadas (Setubal et al., 2006). Outro grupo 

de proteínas centrais para a sobrevivência das leptospiras no hospedeiro são as hemolisinas 

com capacidade de promover lise nos eritrócitos e provocar a liberação de grandes 

quantidades de ferro, um metal importante para a multiplicação e crescimento destas bactérias 

(Wandersman, Stojiljkovic, 2000). A hemólise observada em pacientes com leptospirose é 

caracterizada pela atividade de esfingomielinases (Segers et al., 1990), fosfolipases 

(Trownbridge et al., 1981) e outras proteínas auxiliadoras (Lee et al., 2000) secretadas por 

estas bactérias. Já o LPS da Leptospira constitui o seu principal antígeno. Embora seja 

também um fator de virulência, este LPS possui baixa atividade endotóxica, quando 

comparado ao LPS de Escherichia coli (Faine et al., 1999).  

 

 

1.3 O Sistema Complemento 

 

O Sistema Complemento representa uma das primeiras linhas de defesa da imunidade 

inata, contribuindo para a rápida eliminação de microrganismos invasores devido às suas 

atividades lítica, inflamatória e facilitadora da fagocitose (Blom, 2002; Walport, 2001; Zipfel, 

2009), cooperando assim, para a saúde do organismo do hospedeiro. Este sistema representa 

um importante protagonista da imunidade inata assim como da adquirida, coordenando 

funções destas duas imunidades (Kemper, Atkinson, 2007; Rooijakkers, van Strijp, 2007; 

Zipfel et al., 2007).  

O Sistema Complemento também participa de diversos processos entre eles: remoção 

de células apoptóticas e complexos imunes; regulação do sistema de coagulação; regulação da 

produção de anticorpos; a angiogênese; a mobilização de células tronco-progenitoras 

hematopoéticas, regeneração de tecido, e o metabolismo lipídico (Köhl, 2006; Pio et al., 2014; 

Ricklin et al., 2010; Walport, 2001). Além disso, sua ativação gera fragmentos com 

importantes atividades inflamatórias como, por exemplo, desgranulação de mastócitos e 

basófilos, quimiotaxia e opsonização (Frank, 1987; Köhl, 2006).  

Todas estas atividades são mediadas por mais de 30 proteínas plasmáticas ou 

associadas a membranas, muitas delas inativas, mas que podem ser ativadas sequencialmente, 

gerando como produto final um complexo protéico com capacidade lítica sobre membranas 

celulares onde tenha se depositado. Particiam também receptores ou proteínas de controle que 
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ajudam a manter a ativação bem balanceada e inibição do sistema (Köhl, 2006; Pio et al., 

2014). Este sistema foi caracterizado como integrante da resposta imune humoral por ser 

encontrado, principalmente, no soro, plasma e outros fluidos corporais (Mayer, 1973). O 

principal local de síntese da maioria das proteínas do Sistema Complemento é o fígado, por 

outro lado macrófagos e fibroblastos sintetizam tais proteínas localmente nos tecidos 

(Prodinger, 1999; Walport, 2001; Zipfel, Skerka 2009). Células dendríticas também são 

capazes de expressar diversas proteínas do Sistema Complemento (Castellano et al, 2004, 

Reis et al, 2006, Reis et al., 2007). 

Existem três vias bem estabelecidas de ativação do Complemento: a Clássica, a 

Alternativa e a das Lectinas. As Vias Alternativa e das Lectinas não necessitam de 

imunoglobulinas para serem ativadas e podem ser ativadas durante a resposta imune inata. A 

Via Clássica é desencadeada, preferencialmente, na presença de anticorpos IgG ou IgM, 

ligados a antígenos específicos. Apesar deste sistema ser ativado por, pelo menos, três 

diferentes mecanismos, todas as vias de ativação do Sistema Complemento culminam para a 

clivagem da molécula central C3 e geração de seus fragmentos ativos C3a e C3b.  

Após deposição de C3b e formação da C3-convertase em superfícies estranhas com 

subsequente clivagem de moléculas de C3, a C5-convertase é formada. A clivagem de C5 

inicia a formação de um complexo de ataque à membrana (MAC) levando à lise celular 

(Danker, Esser, 1985; Lambris et al., 2008; Pangburn, Muller-Eberhard, 1984) (Figura 3).  
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Figura 3 - Vias de ativação do Sistema Complemento 

 

Após ativação por complexos antígeno-anticorpo da Via Clássica (VC), reconhecimento de carboidratos por 

moléculas de MBL ou ficolinas da Via das Lectinas (VL) ou após hidrólise espontânea de C3 da Via Alternativa 

(VA), as C3-convertases das três vias podem clivar mais moléculas de C3 gerando fragmentos de C3a e C3b, 

este último pode se depositar na superfície do patógeno, amplificando a cascata e induzir a fagocitose. Moléculas 

de C3b depositadas participam da montagem da C5-convertase que, por sua vez, pode clivar moléculas de C5 

gerando C5a e C5b. O C5b inicia a formação do MAC. Anafilotoxinas C3a e C5a podem induzir respostas pró-

inflamatórias e quimiotáticas após ligação destes fragmentos a seus receptores (C3aR e C5aR). A properdina (P) 

estabiliza a C3-convertase da Via Alternativa, aumentando sua vida media. B: Fator B, D: Fator D, MBL: lectina 

ligante de manose, serino proteases associadas à MBL (MASP), MAC: complexo de ataque à membrana, DAF: 

fator acelerador de decaimento, MCP: Proteína de membrana com atividade de co-fator. Modificado a partir de 

Ghosh et al. (2015).  
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Após clivagem da molécula de C5, é gerada a anafilatoxina C5a e o fragmento C5b, ao 

qual se associam sequencialmente moléculas de C6, C7, C8 e várias de C9 para a formação do 

MAC (C5b-9n). Uma vez formado na superfície da membrana da célula alvo, este complexo é 

um dos agentes citolíticos mais importantes na imunidade inata e adquirida, promovendo 

múltiplos poros seguido por influxo descontrolado de água e íons de Na+ e K+ para o interior 

da célula, causando a sua lise osmótica (Mayer, 1972; Morgan, 1989; Whaley, Lemercier, 

1993). 

A ativação do Sistema Complemento gera moléculas de C3b, iC3b e C4b, conhecidas 

como opsoninas, que desta forma, facilitam a fagocitose dos microrganismos recobertos por 

estas moléculas. Células fagocitárias tais como macrófagos e neutrófilos apresentam nas suas 

membranas o complement receptor (CR)-1 que reconhece principalmente os fragmentos C3b 

e C4b, e o CR3 que reconhece principalmente o iC3b. Estas interações permitem a aderência 

de microrganismos aos fagócitos do hospedeiro, causando a sua ingestão e consequente 

destruição, por meio de enzimas lisossomais (Ghiran et al., 2000; Helmy et al., 2006; He et 

al., 2008; Klickstein et al., 1997). Além disso, contribuem para a adesão, migração e co-

estimulação de leucócitos (van Lookeren et al., 2007). 

Os fragmentos proteolíticos C3a, C4a e C5a são produtos formados e liberados para a 

fase fluída durante a ativação das proteínas C3, C4 e C5, respectivamente. Estes fragmentos 

aumentam a quimiotaxia de polimorfonucleares para o local de infecção, se ligam aos 

mastócitos e induzem a desgranulação destas células (anafilotóxinas) (Silva et al., 1967; 

Osler, et al., 1959), liberando mediadores vasoativos como a histamina, prostaglandinas, 

leucotrienos, entre outros, além de estimular a produção de radicais livres de neutrófilos e 

macrófagos. Esses produtos uma vez liberados induzem aumento na permeabilidade vascular, 

vasodilatação e influxo de monócitos (Kohl, 2001; Ghasque, 2004; Prodinger, 1999).   

Após a geração de uma resposta humoral produzindo anticorpos específicos para um 

antígeno circulante, complexos imunes são frequentemente formados na circulação. Quando 

tais complexos são acumulados no sangue ou depositados nas paredes dos vasos sanguíneos 

do hospedeiro, eles podem desencadear reações inflamatórias que acabam por destruir os 

tecidos locais e circundantes. Pela ativação da Via Clássica, o Sistema Complemento inibe a 

formação de grandes complexos imunes, tornando-os menores e solúveis, quando cobertos 

por moléculas de C3b e C4b. Quando estes fragmentos se ligam ao CR-1 nas células 

fagocíticas ou eritrócitos, promovem a sua remoção após fagocitose no fígado e no baço 

(Ross, 1992). 
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Os fragmentos C3d e C3dg gerados após clivagem de C3c, continuam ligados 

covalentemente no antígeno e em seguida ligam-se diretamente nos receptores CR2 presentes 

nos linfócitos B, induzindo a ativação e diferenciação destas células, o desenvolvimento de 

centro germinativo e produção de anticorpos contra antígenos proteicos (Dempsey et al., 

1986; Melchers et al., 1985).  

Um perfeito funcionamento do processo de ativação do Sistema Complemento é 

fundamental para a homeostasia do hospedeiro, mas necessita ser controlado rigidamente por 

proteínas reguladoras solúveis e de membrana, evitando lesões nas células do próprio 

organismo e consumo excessivo dos componentes do Sistema Complemento. 

 

 

1.3.1 Via Clássica 

 

Inicia-se com a fixação de C1q, associado a duas moléculas de C1r e duas de C1s, 

estabilizadas por íons Ca++. C1q liga-se aos domínios CH2 da IgG ou aos domínios CH3 das 

moléculas de IgM ligadas ao antígeno (Duncan, Winter, 1988; Lachmann, Hughes-Jones, 

1984).  

Após interação do anticorpo com o antígeno, há alteração conformacional da região Fc 

da molécula de IgG ou IgM, permitindo a sua ligação a C1q. A ligação da molécula de C1q 

causa ativação seqüencial de C1r, o qual por sua vez, ativará C1s. (Reid, 1998; Walport, 

2001). A molécula de C1s cliva o componente C4 em C4a e C4b e posteriormente C2 em C2a 

e C2b. Após ligação de C4b à célula-alvo, pode se ligar ao componente C2, o qual, uma vez 

clivado por C1s, gera o fragmento C2a, forma-se assim o complexo C4b2a, a C3-convertase 

da Via Clássica. Esta enzima é capaz de clivar C3, em C3a e C3b. O componente C3 é a 

proteína do Sistema Complemento mais abundante no soro (1-2 mg/mL). Sua ativação possui 

um papel central e comum às três vias da cascata do Sistema Complemento. O fragmento C3a 

é uma potente anafilatoxina que pode atuar à distância do sítio de ativação de C3 (Kohl, 

2001). Por outro lado, a molécula de C3b, pode fazer ligação com componentes da superfície 

do antígeno ou com receptores CR1 e CRIg em superfícies próximas (Helmy et al., 2006; 

Prodinger, 1999; Sim, 1992). Assim, a molécula de C3b atua como uma forte opsonina e 

ainda participa da formação do complexo C4b2a3b, a C5-convertase da Via Clássica 

(Pangburn, Rawal, 2002). Essa enzima atua na última etapa de ativação da Via Clássica, e 

cliva C5 em C5a e C5b. Enquanto C5a é uma potente anafilatoxina, a ligação de C5b a C6 dá 
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início à via efetora final da cascata do Sistema Complemento do MAC (Cole, Morgan, 2003; 

Dankert et al., 1985; Kohl, 2001). 

 

 

1.3.2 Via das Lectinas 

 

A ativação da Via das Lectinas ocorre pela interação de moléculas como mannose 

binding lectin (MBL) e ficolinas com carboidratos presentes na superfície de patógenos. Estas 

lectinas são encontradas associadas a uma família de serino proteases denominadas serino 

proteases associadas à MBL (MASPs) que incluem MASP-1, MASP-2 e MASP-3 (Dahl, 

2001; Fujita et al., 2004; Matsushita and Fujita, 1992). Diferentes estudos têm indicado que a 

MASP-2 é a mais importante neste complexo (Matsushita et al., 2000; Thiel et al., 1997). A 

MBL ou ficolinas se liga aos resíduos de manose nos polissacarídeos, resultando na ativação 

da MASP-1 e MASP-2, e posteriormente na clivagem de C4 e C2. Como consequência, são 

formados os complexos C4b2a e C4b2a3b, a C3-convertase e C5-convertase, respectivamente 

(Harmat et al., 2004). Excluindo-se o fato desta via ser ativada na ausência de anticorpo e não 

depender do complexo C1, as demais etapas desta via são as mesmas da Via Clássica. 

 

 

1.3.3 Via Alternativa 

 

Assim como a Via das Lectinas, a Via Alternativa possui uma importante função de 

defesa inata contra microrganismos. Para uma ativação eficiente e uma amplificação 

instantânea dessa via, é necessária a presença de uma superfície aceptora, tal como a parede 

celular de bactérias ou de fungos, lipopolissacarídeos bacterianos, toxinas, células infectadas 

por vírus e eritrócitos de coelho (Glovsky, 1994; Pangburn et al., 1981; Walport, 2001). 

A ativação desta via ocorre na ausência de anticorpos específicos e inicia-se a partir da 

hidrólise espontânea da ligação tiol-éster localizada na cadeia alfa do componente C3, 

gerando C3(H20), o qual apresenta conformação estrutural similar à do fragmento C3b 

(Isenman et al., 1981; Isenman, Kells, 1982; Pangburn, 1981; Pangburn, Muller-Eberhard, 

1983; Tack et al., 1980). Esta molécula exibe sítios reativos que permite a ligação de uma 

proteína plasmática, Fator B (FB), formando o complexo C3(H2O)B (Pangburn, Muller-

Eberhard, 1983). O FB então é clivado pela enzima denominada Fator D (FD), originando 

dois fragmentos Ba e Bb. O fragmento Bb permanece ligado ao C3(H2O), gerando o 
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complexo C3(H2O)Bb, complexo este chamado de C3-convertase inicial, que, na presença de 

íons Mg++ cliva C3 em C3a e C3b (Pangburn, Muller-Eberhard, 1983; Walport, 2001). A 

maioria das moléculas de C3b é inativada rapidamente, porém algumas se unem 

covalentemente à superfície do patógeno, células ou moléculas do hospedeiro (Law, Levine, 

1977). Assim como o C3(H2O), o fragmento C3b também apresenta sítio para ligação ao FB, 

formando o complexo C3bBb, após clivagem do FB pelo FD, sendo subsequentemente 

estabilizado pela agregação de uma molécula de properdina (Fearon et al., 1975; Pangburn, 

Muller-Eberhard, 1983), outras informações sobre properdina serão abordadas neste texto na 

pág. 38. O C3bBb atua então como segunda C3-convertase da Via Alternativa, clivando mais 

moléculas de C3, amplificando assim a ativação desta via (Lachmann, Hugues-Jones, 1984) 

(Figura 4). Fragmentos C3b participam da formação do complexo C3bBb3b, denominado 

C5-convertase da Via Alternativa responsável pela clivagem de C5 em C5a e C5b. Esta última 

molécula inicia a formação do complexo de ataque à membrana (MAC, C5b6789n) (Dankert 

et al., 1985; Mayer, 1972; Morgan, 1989) (Figura 3). 
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Figura 4 - Apresentação esquemática da formação da C3-convertase da Via Alternativa 

 

 

 

 
Após deposição de C3b na superfície ativadora, este fragmento apresenta um sítio de ligação para FB que, por 

sua vez, é clivado pelo FD, formando o complexo C3bBb, a C3-convertase da Via Alternativa é estabilizada pela 

properdina (FP). A properdina também pode se depositar em microrganismos, células apoptóticas e malignas e 

conseqüentemente induzir a formação da C3-convertase. Uma vez formada a C3-convertase, este complexo pode 

clivar mais moléculas de C3, gerando fragmentos de C3b e a anafilotoxina C3a, e finalmente, desencadear a 

formação do complexo de ataque à membrana. (Figura modificada a partir de Roumenina et al., 2011). 

 

 

Além das três vias principais, existem outras possibilidades de ativar este sistema, que 

foram mostradas para desencadear a ativação do Complemento em vários estágios. A Via das 

Lectinas pode ser ativada também pela ligação da MBL a anticorpos IgM naturais ligados a 

neoantígenos presentes em células endoteliais, após a lesão de isquemia/reperfusão 

(McMullen et al., 2006; Pio et al., 2014; Zhang et al., 2006). Na ausência de C2 / C4, e na 

presença de componentes da Via Alternativa, alguns complexos de antígeno-anticorpo ou 

determinados oligossacarídeos podem levar à ativação de C3 (Pio et al., 2014; Selander et al., 

2006). O C3 pode ser clivado e ativado por proteases extrínsecas, tais como trombina ou 

calicreína, apontando para uma integração entre o sistema do Complemento e sistema da 

coagulação (Markiewski et al., 2007; Pio, 2014). C5 murino também pode ser clivado 

diretamente pela trombina mesmo na ausência de C3 (Huber-Lang et al., 2006).  
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1.3.4 Complexo de Ataque à Membrana (MAC) 

 

Uma vez formadas, as C5-convertases das Vias Clássica, Alternativa ou da Lectinas 

atuam sobre as moléculas de C5, clivando-as em dois fragmentos: o menor C5a que se 

dissocia na fase fluída e o maior C5b. A formação de C5b marca o início da via efetora 

comum de ataque à membrana. C5b, fracamente ligado a C3b, liga-se a C6 para formar o 

complexo C5b6 e posteriormente a C7, formando o complexo C5b67 (Dankert et al., 1985). A 

ligação de C5b67 à membrana ocorre predominantemente através de interações hidrofóbicas 

na sua superfície. A ligação do C8 ao complexo C5b67 já depositado permite a formação de 

pequenos poros nas células-alvo, tornando-as vulneráveis à lise (Dankert et al., 1985; Mayer, 

1972; Morgan, 1989). A ligação da primeira molécula de C9 causa modificações 

conformacionais que possibilitam a associação de outras unidades do mesmo componente, 

aumentando o tamanho do poro na membrana do microorganismo com adição de até 18 

moléculas de C9 (Morgan, Harris, 1999).  

O complexo C5b678 tem a capacidade de causar lesão de membranas celulares 

(Mayer, 1972; Biesecker, 1983). No entanto, para formar um complexo altamente citolítico, é 

necessário que várias moléculas de C9 liguem-se ao complexo C5b678 formando 

(C5b6789n). Esta incorporação de C9 acelera consideravelmente o processo lítico. O tamanho 

da lesão na membrana depende do número de moléculas de C9 ligadas ao MAC (Hansch, 

1988).  

O MAC insere-se na membrana da célula alvo, causando alterações na estrutura e 

função celular, ocorrendo saída de material citoplasmático de baixo peso molecular, entrada 

de líquido e sais, levando ao intumescimento celular e conseqüente rompimento das 

membranas por lise osmótica (Hansch, 1989; Morgan, Harris, 1999). 

 

 

1.3.5 Regulação do Sistema Complemento 

 

Assim, conforme mencionado anteriormente, uma excessiva ativação do Sistema 

Complemento sobre o próprio tecido pode levar ao desenvolvimento de várias doenças, tais 

como glomerulonefrite por deposição de complexo imune, artrite reumatóide e vasculite 

sistêmica, ou ao consumo desregulado das proteínas do Sistema Complemento.  

Para evitar a lesão de células do próprio hospedeiro, este controle é altamente mantido 

por um grupo de proteínas reguladoras presentes no plasma, na membrana celular e nos 

- 

- 
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espaços intersticiais. Essas proteínas reguladoras asseguram que a ativação desse sistema seja 

proporcional à concentração e à duração do estímulo ativador de Complemento e protegem as 

células do hospedeiro da ativação deste sistema sobre elas mesmas (Shen et al., 1997). 

Entre os principais reguladores plasmáticos do Sistema Complemento encontram-se o 

Fator H (FH), responsável pela regulação da Via Alternativa. Na ausência de FH, a ativação 

espontânea desta via ocorre no plasma, levando ao consumo desnecessário de componentes do 

Sistema Complemento como o C3 e FB. Além disso, a função do FH como regulador em fase 

fluida da ativação da Via Alternativa é essencial para a proteção de células próprias do 

hospedeiro. O FH é o mais abundante (200 - 500 μg/mL) membro das proteínas da Família do 

FH, composto por 20 domínios Short Consensus Repeat (SCR) (Aslam, Perkins, 2001; 

Ferreira et al., 2010). A porção N-terminal (SCRs 1-4), além de interagir com C3b, é 

encarregada de desempenhar a atividade reguladora de co-fator de FI. Os domínios SCR8-15 

e SCR19-20 também interagem com o C3b. A porção C-terminal (SCRs 18-20) medeia a 

ligação de FH à membrana celular e distinção de superfícies-alvo (Gordon et al., 1995; 

Jokiranta et al., 2000; Jokiranta et al., 2005; Pangburn et al., 2004). Esta região também 

possui sítios de ligação com a heparina, C3b, C3d, ácido siálico e fatores de virulência 

microbianos, estes últimos interferem na ativação deste sistema na superfície de patógenos 

melhor adaptados e mais virulentos, e normalmente eficazes contra microrganismos menos 

virulentos. Um segundo sítio de ligação para heparina localiza-se nos SCRs 7 e 9 do FH 

(Rodríguez et al., 2004; Zipfel et al., 2009). 

O FH é um dos principais reguladores da Via Alternativa prevenindo a formação 

assim como a dissociação da C3- e C5-convertases desta via competindo com o FB pela 

ligação do C3b. O FH também atua como co-fator do Fator I (FI) para a clivagem do C3b em 

iC3b, controlando desta forma a atividade da Via Alternativa. FI é uma glicoproteína de 88 

kDa encarregada de regular a ativação do C3 clivando o fragmento C3b em iC3b e, 

posteriormente, em C3d e C3c sendo que o iC3b perde o sítio de ligação para FB (Morley, 

Walport, 2000). 

Outras proteínas solúveis que participam na regulação da ativação do Sistema 

Complemento são o C1 inhibidor (C1-INH) responsável por ligar-se ao complexo C1, 

inibindo a atividade proteolítica de C1r e C1s. Também foi mostrado que o CI-INH inibe 

irreversivelmente as formas ativadas das MASPs (Cicardi et al., 2005; Matsushita et al., 2000) 

limitando o consumo das moléculas C2 e C4 da Via Clássica e das Lectinas. A C4b Binding 

Protein (C4BP) é capaz de suprimir a atividade mediada pelo C4b e também atuar como co-

fator do FI, inibindo a formação da C3-convertase, das Vias Clássica e das Lectinas, e por 



34 

 

 

 

tanto, acelerando o decaimento desta enzima (Sim et al., 1993). A vitronectina e a clusterina 

são proteínas plasmáticas que interferem na formação do complexo de ataque à membrana, 

competindo com o C8 pela ligação do complexo C5b-67 associado à membrana (Jenne et al., 

1985). 

As proteínas reguladoras associadas à membrana impedem a ativação do Sistema 

Complemento sobre as próprias células do organismo. Dentro deste grupo são encontradas o 

fator acelerador de decaimento (DAF), localizado na membrana de leucócitos, neutrófilos e 

células epiteliais, prevenindo a clivagem de moléculas de C3 e C5, assim como a formação da 

C3- e C5-convertases das três vias de ativação do Sistema Complemento (Nicholson-Weller, 

Wang, 1994). A proteína de membrana com atividade de co-fator (MCP) é uma glicoproteína 

transmembrana presente na maioria das células nucleadas que, uma vez ligada no C3b ou 

C4b, facilita a clivagem destes fragmentos pelo FI. A MCP não acelera o decaimento das 

convertases. Outra molécula reguladora de membrana é o CR1 (CD35) que está presente em 

quase todas as células sanguíneas com exceção das plaquetas, células NK e linfócitos T, esta 

molécula possui a capacidade de ligar-se a C3b e C4b e atuar como co-fator de FI para a 

clivagem destas proteínas em iC3b e iC4b respectivamente, acelerando o decaimento da C3- e 

C5-convertases. Por último, CD59 possuem atua na etapa final da cascada de ativação do 

Sistema Complemento, impedindo a ligação do C9 ao complexo C5b-8 e, portanto, a 

formação do complexo de ataque à membrana (Meri et al., 1990). 

Algumas células neoplásicas e microrganismos patogênicos têm desenvolvido 

estratégias de evasão imune recrutando o FH para a sua superfície, camuflando-se como 

células próprias, escapando assim da sua eliminação pela Via Alternativa do Sistema 

Complemento (Ferreira et al., 2006; Junnikkala et al., 2000; Junnikkala et al., 2002). Dados 

na litetatura mostram que estirpes patogênicas de leptospira são capazes de interagir com FH 

e C4BP, dois reguladores da Via Alternativa e da Via Clássica, respectivamente, e, que estas 

moléculas uma vez ligadas na membrana da bactéria, mantém atividade de co-fator de FI e a 

subsequente clivagem de C3b e C4b. Sendo assim, isto representa uma estratégia 

desenvolvida por leptospiras patogênicas para escapar da resposta imune antimicrobiana pelo 

Sistema Complemento (Barbosa et al., 2009; Castiblanco-Valencia et al., 2012; Meri et al., 

2005). Leptospiras não patogênicas são facilmente eliminadas pela Via Alternativa durante as 

primeiras horas de infecção (Barbosa et al., 2009; Meri et al., 2005).  
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1.4 Properdina e seu papel no reconhecimento de patógenos 

 

Descrita pela primera vez em 1954 por Louis Pillemer, a properdina foi proposta como 

uma nova proteína presente no soro humano pré-imune capaz de ativar o Sistema 

Complemento, mostrando que este sistema poderia ser ativado mesmo na ausência de 

anticorpos, diante de um número de alvos específicos, incluindo bactérias, vírus e zimosan 

(Fearon, 1979; Kemper et al., 2010; Kemper, Hourcade, 2008; Lepow, 1980; Muller-

Eberhard, Schreiber, 1980; Pangburn, Muller-Eberhard, 1984; Pillemer et al., 1954).  

Deste modo, Pillemer e seus colaboradores propuseram um novo modelo simples de 

ativação do Complemento que aconteceria em dois passos: no primeiro era apresentada a 

interação da properdina aos diferentes alvos e, em seguida, os complexos properdina-alvos, 

ativariam o Complemento, sugerindo que a properdina teria a capacidade de iniciar a ativação 

da Via Alternativa (Pillemer et al., 1954). Esta nova descoberta atraiu grande interesse 

científico, pois no momento representava o primeiro exemplo de imunidade inata e nessa 

época a imunidade humoral dependente de anticorpos era vigente, uma vez que existiam 

dificultades de estudar outros possíveis mecanismos de ativação do Complemento, assim os 

imunologistas dessa época, acreditavam que a ativação do Complemento era mediada 

exclusivamente por anticorpos.  

Ao mesmo tempo, Robert Nelson sugeriu a presença de anticorpos contaminantes anti-

zimosan em preparações de properdina, insinuando que as preparações usadas por Pillemer e 

seus colaboradores provavelmente estavam contaminados com tais anticorpos (Kemper, 

Hourcade, 2008) e que, portanto, a Via Clássica estaria sendo ativada. Após a morte do 

Pillemer em 1957, a properdina foi rejeitada pelos imunologistas uma vez que os argumentos 

foram aceitos (revisado em Fearon, 1979; Kemper, Hourcade, 2008; Lepow, 1980; Muller-

Eberhard, Schreiber, 1980; Pangburn, Muller-Eberhard, 1984; Schwaeble, Reid, 1999).  

Uma década depois, investigações sobre a hipótese de Pillemer foi elucidada pela 

subseqüente caracterização das proteínas plasmáticas C3, FB, FD e properdina que 

participavam na ativação do Sistema Complemento independente da presença de anticorpos, 

conhecida como a Via Alternativa (Fearon, 1979; Kemper, Hourcade, 2008; Pangburn, 

Muller-Eberhard, 1984). 

Embora a properdina tenha sido inicialmente considerada como um regulador positivo 

da Via Alternativa, evitando que o complexo C3bBb seja dissociado irreversivelmente pelos 

reguladores negativos como o FH e o FI, e desta maneira inibindo a inativação do Sistema 

Complemento pela Via Alternativa (Kemper, Hourcade, 2008), outros estudos mais recentes 



36 

 

 

 

têm mostrado que a properdina pode reconhecer alvos de maneira direta e consecutiva, 

desencadeando a ativação da própria Via Alternativa (Spitzer et al., 2007).  

Quando a properdina se liga à C3-convertase (C3bBb), aumenta a vida média desta 

enzima em 5-10 vezes (Fearon et al., 1975). A ligação da properdina incrementa a afinidade 

do FB ao C3b e bloqueia a clivagem do C3b para iC3b pelo FI e FH. Assim, a properdina 

participa do mecanismo efetor humoral dependente do Sistema Complemento e pode culminar 

com a morte de bactérias suscetíveis (Wardlaw, Pillemer, 1956), neutralização de certos vírus 

(Wedgwood et al., 1956) e lise de eritrócitos de pacientes com hemoglobinúria paroxística 

noturna (Hinz et al., 1956). 

Estruturalmente, a properdina é uma glicoproteína solúvel de 442 aa contendo 9,8% de 

carboidratos na sua composição (Nolan et al. 1992). É composta por um domínio N-terminal e 

seis domínios repetidos de trombospondina tipo 1 (TSR) (Schwaeble et al., 1999). Cada 

domínio TSR consiste de aproximadamente 60 aa (Goundis, Reid, 1988), provavelmente 

envolvidos com a ligação da properdina a estruturas moleculares (Fijen et al., 1999). A 

properdina está presente no sangue como uma mistura de oligômeros cíclicos, composta de 

monômeros idênticos (Pangburn, 1989) (Figura 5). O peso molecular do monômero não 

glicosilado é 53 kDa (Nolan, Reid, 1993; Smith et al., 1984). Interações cabeça-cauda da 

properdina formam dímeros (P2), trímeros (P3) e tetrâmeros (P4) que ocorrem em uma 

proporção constante de 26:54:20, respectivamente (Schwaeble, Reid, 1999; Smith et al., 

1984), sendo que sua atividade funcional aumenta proporcionalmente com o tamanho do 

oligômero. A properdina na forma tetramérica é dez vezes mais ativa que a forma dimérica 

(Fijen et al., 1999; Nolan, Reid, 1993; Pangburn, 1989; Schwaeble, Reid, 1999; Xu et al., 

2008).   

A properdina é altamente conservada entre mamíferos, apresentando uma homologia 

seqüencial de 76% no cDNA dos humanos e camundongos (Goundis, Reid, 1988; Nolan et 

al., 1992). Esta proteína é sintetizada principalmente por monócitos/macrófagos, células T e 

neutrófilos, sendo secretada após estimulação dessas células; no caso dos neutrófilos a 

secreção ocorre em locais extravasculares e não na circulação sanguínea (Schwaeble et al., 

1993, 1994; Wirthmuller et al., 1997). Embora células T e fagócitos mononucleares 

sintetizem properdina, o interferon γ (IFN- γ), uma citocina liberada por células NK e 

linfócitos T, inibe a síntese de properdina pelos fagócitos mononucleares (Schwaeble et al., 

1994). Por outro lado, na presença de interleucina (IL)-8, C5a, tumour necrosis factor (TNF)-

α e lipopolissacarídeo (LPS), neutrófilos são ativados e a secreção da properdina é induzida 

dentro de 1 minuto (Schwaeble, Reid, 1999). Assim, em locais de inflamação onde as 



37 

 

 

 

citocinas são secretadas rápidamente e o Sistema Complemento é ativado, a produção da 

properdina pode ocorrer em maiores níveis durante a estimulação dos neutrófilos, facilitando 

a opsonização do patógeno, um evento importante para a ativação do Sistema Complemento e 

eliminação do antígeno (Schwaeble, Reid, 1999; Wirthmueller et al., 1997; Wu et al., 2010). 

Bongrazio et al. (2003) propõem que células endoteliais expostas ao estresse, também 

sintetizem properdina. Outro estudo sugere que mastócitos também sejam fonte de properdina 

(Stover et al., 2008). 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática das formas da properdina 

 
 

 

 

 
 

A properdina é encontrada no soro como oligômeros, principalmente dímeros, trímeros e tetrâmeros. Cada 

monômero contem 53 kDa (a). A forma monomérica da properdina não é encontrada no soro. Um modelo de 

forma trimérica é mostrado em (b) no qual as regiões funcionais potencialmente importantes são indicadas por 

setas. Modificado de Higgins et al. (1995). 
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O gene da properdina está localizado no cromossomo Xp11.3 - p11.23 e possui 10 

éxons abrangendo aproximadamente 6 kb (Nolan et al., 1992; Wadelius et al., 1992). O éxon 

1 permanece não traduzido, o éxon 2 inclui a tradução do sítio de início e uma seqüência 

codificadora de 24 aa do chamado peptídeo líder e o exón 3 codifica a região N-terminal da 

properdina madura. Os domínios repetidos tipo trombospondina 1 (TSR 1-5) são codificados 

pelos éxons 4-8, um TSR por cada éxon. Os primeiros 38 aa do TSR6 são codificados pelo 

exón 9, enquanto a parte restante do TSR6 e a região C-terminal da properdina são 

codificados por regiões dentro do exón 10. Uma região de 25 aa contendo o sítio de 

glicosilação está inserida no TSR6. (Higgins et al., 1995; Nolan et al., 1992).  

A deficiência da properdina está associada com alto risco de meningite grave causada 

pela Neisseria meningitidis (Sjohölm, 1990), susceptibilidade a infecções recorrentes de 

pneumonia e otite média (Schejbel et al., 2009). Com base em análises imunoquímicas e 

funcionais, três diferentes tipos de deficiência de properdina têm sido descritos: o tipo I, o 

mais comum, é caracterizado pela ausência total da properdina no soro; tipo II, onde os níveis 

da properdina sérica são inferiores a 10% dos valores normais (25 µg/mL ± 5 µg/mL, de 

Paula et al, 2003). E, no tipo III a properdina circula em níveis normais, mas não é funcional 

(Sjohölm et al., 1988). 

Diversos estudos têm proposto que a properdina poderia se ligar diretamente à 

superfície de um patógeno ou células apoptóticas ou necróticas, mesmo antes de formado o 

complexo enzimático C3bBb. Dessa forma, o fragmento C3b poderia se ligar à properdina já 

depositada na superfície do microorganismo (Cortes et al., 2011; Ferreira et al., 2010; 

Hourcade, 2006; Kemper et al., 2008; Spitzer et al., 2007; Xu et al., 2008) (Figura 6). Assim, 

dois modelos foram considerados: 

 

1) A properdina se ligaria ao complexo enzimático C3bBb, resultando na estabilização desta 

C3-convertase da Via Alternativa (Fearon, Austen, 1975) (Figura 6A). A ligação de C3b ao 

alvo é dependente da ligação tiól-ester altamente reativa, mas não discriminativa, podendo 

formar ligações covalentes com grupamentos amino e hidroxila (Janssen, Gros, 2007; Law, 

Levine, 1977) da superfície aceptora;  

 

2) A properdina se ligaria primeiro à superfície aceptora o que favoreceria a subsequente 

ligação de C3b e consequente formação de C3bBb (Hourcade, 2006) (Figura 6B). Cada um 

dos domínios TSR da properdina parece ser um potencial sítio para sua ligação à superfície do 

patógeno. Assim, cada alvo poderia ser reconhecido por uma variedade de diferentes TSRs 
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(Kemper, Hourcade, 2008). O sítio de ligação da properdina na C3 convertase foi localizado 

nos resíduos 1402-1435 na cadeia α da proteína C3 (Daoudaki et al., 1988). 

 

 

Figura 6 - Modelos de iniciação e montagem da C3 convertase da Via Alternativa sobre 

superfície aceptora. 

 

 

(A) Modelo tradicional: a formação da C3-convertase inicia-se pela ligação covalente do C3b nascente à 

superfície-alvo. 

 

 

 

 

 

(B) Modelo dirigido pela properdina: a formação da C3 convertase é iniciada pela fixação não-covalente da 

properdina à superfície-alvo e subsequente ligação de C3b. 

 

 

 

  

(A) Iniciada pela geração e ligação covalente de C3b. (B) Iniciada pela deposição de properdina diretamente 

sobre a superfície aceptora, seguida por ligação de C3b (modificado de Spitzer et al., 2007). FB = Fator B; P = 

Properdina; FD = Fator D. 

 



40 

 

 

 

Spitzer et al. (2007) e Hourcade (2006) sugerem que a properdina exerça um papel 

maior na resposta imune inata, concordando com a proposta feita há mais de 50 anos por 

Pillemer et al. (1954), quando propuseram que esta proteína poderia servir para a identificação 

e eliminação de agentes patogênicos. 

Com o trabalho feito por Spitzer et al. (2007) ficou claro que a properdina pode 

reconhecer um componente comum da superfície bacteriana de Neisseria gonorrhoeae, mas 

recoberto por pentassacarídeos altamente repetidos, conhecidos como O-Ag, que compõem 

uma região do LPS (Heinrichs et al., 1998) nas bactérias entéricas selvagens, este diferindo 

significativamente com o lipo-oligossacarídeo homólogo da N. gonorrhoeae, desta forma, a 

ligação da properdina no LPS das bactérias entéricas é inibida pela presença do 

pentassacarídeo O-Ag no LPS, o qual promove resistência à morte pelo soro e à fagocitose 

(Zhang et al., 2006). Estes autores sugerem que a iniciação feita pela ligação direta da 

properdina seria uma das principais vias para a ativação da Via Alternativa sobre esta 

bactéria. Além disso, a properdina vinculada à superfície bacteriana de Neisseria gonorrhoeae 

(Ng-P), promoveria a subseqüente ligação do C3b (Ng-PC3b), e tratamento deste complexo 

Ng-PC3b com FB e FD levaria à geração de Ng-PC3bBbP. Assim, a properdina reconheceria 

e ligaria em N. gonorrhoeae e os conseqüentes complexos Ng-properdina proporcionariam 

uma plataforma para a montagem do complexo C3bBbP, em acordo ao que se observou em 

biossensor revestido com properdina. Além disso, complexos Ng-properdina incubados com 

soro humano promoveram a deposição de fragmentos C3b sobre a superfície bacteriana 

(Spitzer et al., 2007). A properdina também se liga ao zimosan (uma preparação de parede 

celular de Saccharomyces cerevisiae) e eritrócitos de coelho (capazes de ativar a Via 

Alternativa) e induz a montagem de C3bBbP nestas superfícies de forma semelhante (Spitzer 

et al., 2007). 

No entanto, Kemper et al. (2008) mostraram que, após a deposição da properdina nas 

células apoptóticas, esta proteína pode induzir a ativação do Sistema Complemento e a 

fagocitose nas células T apoptóticas. Esta fagocitose poderia ser gerada por dois possíveis 

mecanismos: um no qual tem a participação da ativação do Sistema Complemento e a 

deposição do C3b no complexo antígeno-properdina promoveria a internalização pela 

mediação dos receptores CR3 presentes nos fagócitos; e o outro no qual a properdina 

intermediaria o contato dos patógenos diretamente com os fagócitos, este último mediado 

pelas interações da properdina com cadeias de glicosaminoglicanos presentes na superfície 

celular. Porém, pouco se conhece a respeito de receptores ou ligantes de properdina presentes 

nas células fagocitárias. 
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Estudos desenvolvidos por Xu et al. (2008) revelam que células apoptóticas tardias e 

células necróticas, fontes abundantes de auto-antígenos, podem ser reconhecidas pela 

properdina, e esta interação ocorre independente de C3b. Sucessivamente, estes autores 

investigaram se a properdina ligada nas células danificadas atuaria como ponto focal para 

iniciar a amplificação da Via Alternativa e concluíram que a properdina ligada previamente a 

essas células induz uma deposição significativa de C3b e C5b-9n. Estudos realizados por Xu 

et al. (2008) mostraram que tanto o C1q como o MBL compartilham mesmos ligantes nas 

células apoptóticas. Assim, investigaram também se a properdina poderia se ligar a estruturas 

similares, quando concluíram que a properdina pode reconhecer ligantes diferentes, tais como 

o DNA de fita simples e dupla exposto por células apoptóticas tardias e necróticas.  

Conforme mencionado anteriormente, no soro humano são encontrados o dímero (P2), o 

trímero (P3) e o tetrâmero (P4) de properdina em uma proporção constante de 26:54:20, 

respectivamente (Schwaeble, Reid, 1999; Smith et al., 1984; Pangburn, 1989). Uma vez que 

estudos mostraram a interação da properdina não fracionada com alguns microrganismos e 

células danificadas em diferentes fases, trabalhos realizados por Ferreira et al. (2010) e 

Agarwal et al. (2010) enfatizaram a importância de se estudar a interação da properdina com 

patógenos e células danificadas, usando os oligômeros de properdina em forma nativa, ou 

seja, isolados na forma de P2, P3 e P4, considerando-se que os estudos bioquímicos feitos por 

Farries et al. (1987) e Pangburn (1989) indicaram que a properdina purificada poderia se 

agregar em formas não fisiológicas de alto peso molecular (Pn) formadas durante o processo 

de purificação e armazenamento, congelamento e descongelamento. Esta forma Pn, conhecida 

também como “properdina ativada” possui a capacidade de ativar espontaneamente o Sistema 

Complemento em fase fluida sem a presença de estímulos, mantendo a capacidade de 

estabilizar a C3-convertase (Ferreira et al., 2010).  

No que diz respeito à interação com properdina, nada se conhece sobre o papel da 

properdina na patogenicidade de Leptospira spp. Entretanto, resultados obtidos pelo nosso 

grupo (Barbosa et al., 2009) mostraram que a Via Alternativa é importante para a eliminação 

de leptospiras não patogênicas, uma vez que estas bactérias são rapidamente eliminadas. 

Contudo, leptospiras patogênicas são resistentes ao tratamento com soro humano normal. 

Neste contexto, consideramos importante investigar se a properdina teria a capacidade de se 

ligar à superfície de leptospiras patogênicas e não patogênicas e o seu papel como regulador 

positivo da Via Alternativa após deposição na superfície da bactéria. 
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Neutrófilos constituem a maior população de polimorfonucleares (PMNs) circulantes, e 

os seus mecanismos são essenciais para a resolução de vários tipos de infecções. Geralmente, 

interações fagócito-patógeno desencadeiam diversos números de respostas anti-microbianas, 

levando à morte altamente eficiente de patógenos (Park, 2003). Nos locais de inflamação, 

onde diferentes células produtoras de properdina estão presentes, há liberação de citocinas e 

ativação do Sistema Complemento. Neutrófilos presentes no local rapidamente secretam 

properdina, após estímulos que induzem a sua desgranulação, gerando um aumento da 

concentração desta proteína nesse local (Cortes et al., 2013; Wirthmueller et al., 1997). Já é 

conhecido que a properdina liberada por fagócitos também é capaz de se ligar a superfícies 

celulares de células necróticas e apoptóticas (Kemper et al., 2008; Xu et al., 2008). Desta 

forma, a liberação da properdina num local de infecção é importante para a opsonização e 

eliminação de diferentes patógenos, promovendo diretamente a sua fagocitose mediada pela 

properdina. Neste contexto, investigamos também neste estudo se a properdina, após 

deposição na superfície de Leptospira, poderia atuar como opsonina contribuindo na 

mediação da interação entre a leptospira e o fagócito, e portanto, promover a fagocitose destas 

bactérias.    

Dados na literatura mostram que apenas leptospiras patogênicas são capazes de se ligar 

ao FH, um regulador negativo da Via Alternativa. Além disso, foi verificado também, que 

este regulador negativo mantém a sua atividade de co-fator de FI quando ligado na superfície 

destas bactérias, inibindo a ativação do Complemento (Castiblanco-Valencia et al., 2012; 

Meri et al., 2005). Estudos sobre a relevância da função do FH como mecanismo de evasão à 

morte pelo Sistema Complemento foi claramente evidenciada no projeto de pesquisa 

desenvolvido no nosso laboratório pela Dra. Mónica M. Castiblanco Valencia, onde foi 

mostrado que leptospiras patogênicas eram capazes de interagir com FH e, portanto, 

apresentavam um aumento na sobrevivência quando incubadas com soro humano normal. 

Também foi caracterizado que unicamente os domínios short consensus repeat 5-7 e 19-20 de 

FH interagem com leptospiras patogênicas.  

Alternativamente, foi observado por Ferreira et al. (2006) que uma forma recombinante 

de SCR19-20 (rH19-20) de FH é capaz de competir com o FH sérico pela ligação ao C3b e às 

células do hospedeiro. Esta competição aumenta a ativação do Sistema Complemento, sem 

afetar a regulação desse sistema na fase fluida (Ferreira et al., 2006). Com base no fato que 

leptospiras patogênicas ligam-se ao domínio SCR19-20 de FH, e, portanto evadem da 

ativação da Via Alternativa do Complemento, investigaremos se, após deposição da 

properdina na superfície de leptospiras, este regulador positivo seria importante para 
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desencadear a ativação da Via Alternativa mediada pela properdina na superfície das 

leptospiras. Verificaremos também, se após interação da properdina com leptospiras 

patogênicas, estas apresentam aumento na atividade do Complemento na presença do 

fragmento inibidor de FH, uma vez que leptospiras patogênicas conseguem se ligar muito 

bem a este regulador negativo.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar se a properdina poderia se ligar a diferentes espécies de Leptospira e se, uma 

vez ligada teria a capacidade de iniciar a geração da C3-convertase desta via do Sistema 

Complemento, e se intermediaria a fagocitose, funcionando como opsonina.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Análise da sobrevida do sorovar não patogênico L. biflexa na presença de soro humano 

depletado de properdina 

 

2. Análise da interação da properdina na superfície de sorovares não patogênicos e 

patogênicos de Leptospira.  

 

3. Investigar se a ligação de properdina na bactéria ocorre diretamente ou na dependência de 

prévia ligação de C3b a este patógeno. 

 

4. Caracterizar quais oligômeros de properdina teriam capacidade de se ligar nas leptospiras 

não patogênicas e patogênicas. 

 

5. Identificar qual das proteínas recombinantes de L. interrogans participaria na ligação da 

bactéria com a properdina humana.  

 

6. Determinar se a properdina ligada à Leptospira teria capacidade de atuar como regulador 

positivo da Via Alternativa.  

 

7. Avaliar a formação da C3-convertase nas bactérias patogênicas e não patogênicas, após 

incubação com a properdina e na presença do fragmento recombinante rH19-20 de FH no 

soro depletado de properdina.  

 

8. Estudar a possível competição entre properdina e FH pelo mesmo sítio de ligação nas 

leptospiras.  
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9. Analisar a interação dos diferentes oligômeros de properdina (P2, P3 e P4) isolados com a 

proteína recombinante LIC11087 de Leptospira, e assim confirmar a interação de formas de 

properdina presentes no soro com esta proteína de Leptospira. 

 

10. Avaliar se a properdina participaria como opsonina, independentemente da presença de 

fragmentos derivados da ativação de C3 pela Via Alternativa.  
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3  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar o papel da 

properdina na fagocitose nas 

L. biflexa e L. interrogans   

Ensaios de ligação da properdina 

com proteínas de membrana ou 

recombinantes de leptospira 

 

Identificar a formação da C3-convertase, 

após incubação com properdina e pré-

incubação do soro depletado de 

properdina com ou sem fragmento 

recombinante rH5-7 e 19-20 de FH.  

Interação com leptospiras 

patogênicas e não patogênicas 

 

PROPERDINA 

 

Avaliação da properdina para 

a suscetibilidade de bactérias 

não patogênicas, em soro 

depletado de properdina 

 

Interação dos oligômeros 

com diferentes sorovares 

de leptospira 

 

Ligação da properdina 

dependente ou não de C3 nas 

leptospiras 

Investigar a possível 

competição entre properdina 

e FH pelo mesmo sítio de 

ligação nas leptospiras 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Purificação de properdina a partir de soro humano normal 

 

Como fonte de properdina foram empregados soros humanos não imunes (SHN) 

obtidos de doadores saudáveis, após consentimento informado (parecer 1023/CEP aprovado 

pela Comissão de Ética). Um volume aproximado de 40 mL de sangue foi colhido de cada 

doador, em tubos de vidro sem anticoagulante, permanecendo a 4 ºC por aproximadamente 30 

min. Após deslocamento dos coágulos, as amostras foram centrifugadas a 405 g por 10 min a 

4 ºC. Os soros foram colhidos e aliquotados em tubos previamente resfriados no gelo e 

armazenados a -80 ºC até o momento de uso.  

Para a purificação da properdina utilizamos 1 g da resina CNBr-Sepharose 4B (GE 

Healthcare), equivalente a 3,5 mL da resina hidratada. Cada mL da resina hidratada tem a 

capacidade de ligar 5 a 10 mg da proteína de captura (anticorpos anti-properdina). A resina 

em pó foi hidratada com HCL 1mM (200 mL/g de resina). Após decantação, a hidratação foi 

repetida duas vezes. O excesso de tampão foi removido e então 1 mL de anticorpo anti-

properdina humana (Advanced Research Technologies) diluído em 4 mL de NaHCO3 0,1 M 

pH 8,3 + NaCl 0,5 M, por grama de resina foi adicionado à resina, misturando-se 

delicadamente em tubo de 50 mL e incubados a 4 °C por 16 h sob agitação suave.  

Após decantamento da resina, o excesso de tampão foi removido e a resina lavada 5 

vezes com 25 mL de tampão de acoplamento (NaHCO3 0,1 M pH 8,3 + NaCL 0,5 M), 

seguido de centrifugação a 180 g por 5 min a 4 °C. Excesso de tampão foi removido e grupos 

amida potencialmente ativos foram bloqueados com 5 mL de tampão (Tris-HCl 0,1 M pH 

8,0). A resina foi deixada em repouso por 16 h a 4 °C ou 2 h à temperatura ambiente. 

O excesso de tampão foi descartado e a resina equilibrada com troca de pH em três 

ciclos de alternância, utilizando 15 mL de tampão (acetato de sódio 0,1 M pH 4,0 + NaCl 0,5 

M). Após decantação, o excesso de tampão foi removido, quando foram adicionados 15 mL 

de tampão (Tris-HCl 0,1 M pH 8,0 + NaCl 0,5 M). Após o 3° ciclo de alternância, a resina 

estava pronta para uso na cromatografia. 

A resina foi lavada 2 vezes com PBS 1X pH 7,2. Em seguida, adicionou-se 1 mL de 

SHN (diluído em 2 mL de PBS 1X pH 7,2). O SHN foi misturado suavemente com a resina e 

incubado a 4 ºC por 2 ou 16 h, sob agitação lenta. A resina foi centrifugada a 328 g por 7 min 

a 4 °C e o sobrenadante (soro depletado uma vez de properdina) foi coletado. Após 3 lavagens 
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com PBS 1X pH 7,2 da resina (centrifugação a 328 g por 7 min a 4 °C), a proteína foi eluída 

com 2 mL de tampão glicina 0,1 M pH 2,8. O sobrenadante (proteína purificada) foi coletado 

após centrifugação (328 g por 7 min a 4 °C) e transferido para um tubo contendo 0,33 mL de 

tampão de neutralização (Tris-HCl 1M pH 9,0, NaCl 0,5 M). A resina foi lavada 3 vezes com 

PBS 1X pH 7,2 (centrifugando a 328 g por 7 min a 4 °C) em grande excesso de volume e 

estocada em etanol 20% a 4 °C. 

 

 

4.2 Obtenção de soros depletados de properdina 

 

Os soros deficientes de properdina foram obtidos após uma ou duas passagens 

consecutivas da mesma diluição do SHN pela coluna de CNBr-Sepharose 4B (GE Healthcare) 

contendo IgG anti-properdina humana como descrito acima. 

SHN também foi depletado de properdina, segundo protocolo descrito por Pillemer et 

al. (1956). Em linhas gerais, 2–3 mg de zimosan (Sigma) diluídos em 0,08 mL de VBS++ 

foram adicionados para cada mL de SHN e incubados a 17 °C por 1 h, agitando 

continuamente a mistura. Após incubação, centrifugou-se a 2880 g por 30 min a 4 °C e o 

sobrenadante foi incubado de novo a 17 °C por 1 h em 2-3 mg de zimosan em 0,08 mL de 

VBS++ em agitação. A mistura foi centrifugada a 2880 g por 30 min a 4 °C e o sobrenadante 

coletado e estocado a -80 °C até o momento de uso. 

A atividade hemolítica mediada pelas Vias Clássica, das Lectinas e Alternativa foi 

medida nos soros depletados de properdina antes de serem empregados nos experimentos. 

 

 

4.3 Concentração da proteína purificada 

 

Aproximadamente 45 mL de eluato contendo properdina purificada foram 

concentrados, utilizando-se o sistema Amicon (Millipore) com membrana para exclusão de 

proteínas menores de 50 kDa, até um volume final de 2 mL. Em seguida, o eluato foi 

dialisado contra tampão PBS 1X, pH 7,2 por 18 h a 4 °C. 
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4.4 Dosagem da proteína purificada e concentrada 

 

A concentração total de proteína foi avaliada pelo método de Bradford (Bio Rad 

Protein Assay). O estabelecimento de uma curva padrão por BSA foi definido dentro das 

concentrações entre 15,6 – 500 µg/mL de BSA. As amostras de properdina foram 

quantificadas após diluição 1:5 – 1:100.  

Para este ensaio, foi utilizada uma placa de 96 poços de fundo plano, onde foram 

adicionados 10 μl de cada diluição padrão ou das amostras a analisar, em duplicata. Em 

seguida foram adicionados 190 μl do reagente de Bradford (diluído cinco vezes em água). A 

placa foi incubada à temperatura ambiente por 5 min, no escuro, e a absorbância foi medida a 

620 nm.  

 

 

4.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

A preparação purificada de properdina foi analisada por SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

Utilizamos uma solução estoque de acrilamida 30%, géis de 1 mm de espessura na 

concentração de 5% no gel de empilhamento e 10% no gel de separação. As corridas 

eletroforéticas dos géis foram feitas com tampão Tris-glicina (Tris-HCl 25 mM pH 8,3, 

glicina 250 mM, SDS 0,1%) sob voltagem de 120 V, à temperatura ambiente. Os géis foram 

corados por 1 h com Coomassie Blue (ácido acético glacial 10%, etanol 45%, azul de 

Coomassie R250 0,25%). O padrão de massa molecular usado foi PageRule Protein Ladder 

(Fermentas).  

 

 

4.6 Western blot  

 

Para análise por Western blot, amostras de properdina purificada foram submetidas a 

SDS-PAGE e transferidas para uma membrana de nitrocelulose, em sistema Mini-Trans-Blot 

Cell (Bio-Rad Laboratories Inc., Califórnia, CA, Estados Unidos), por 1 h a 350 mA. Após 

transferência, a membrana foi incubada por 16 h a 4 ºC com PBS contendo 10% de leite 

desnatado e Tween 0,05% (PBS-T) para bloquear os sítios de ligação inespecífica. Após três 

lavagens com PBS-T, as membranas foram incubadas por 1 h à temperatura ambiente com 

anticorpo anti-properdina humana feito em cabra (Complement Technology) diluído (1:2000) 
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em PBS-T contendo 5% de leite desnatado. Em seguida, foram realizadas três lavagens com 

PBS-T, e as membranas foram incubadas com anti-IgG de cabra (Sigma) (1:10000) conjugado 

com peroxidase, diluído em PBS-T contendo 5% de leite desnatado, por 1 h à temperatura 

ambiente. Após outras três lavagens com PBS-T, a revelação foi feita por 

quimioluminescência (ECL- West Pico Pierce).  

 

  

4.7 Avaliação da Via Clássica (CH50) por Ensaio Hemolítico 

 

O protocolo utilizado para avaliação das Vias Clássica e Alternativa provém do 

Laboratório de Imunología do Hospital La Paz, Madrid, Espanha, fornecido gentilmente pela 

Dra. Pilar Sanchez-Corral. Soros humanos depletados de properdina e SHN como controle 

foram avaliados pela sua capacidade de lisar 50% de uma preparação de hemácias de carneiro 

tratados com anticorpos específicos. Um volume de 3,5 mL de hemácias em solução Alsever 

foi lavado 2 vezes com VBS-- EDTA (4,85 mM –Barbiturato de Sódio; 12,48 mM 5,5'-Ácido 

dietil barbitúrico; 0,53 M NaCL e pH 7.4; EDTA 0,2 M) e 3 vezes com VBS++ (0,83 mM-

MgCl2; 0,25 mM CaCl2, em VBS=) a 1125 g por 10 min a 4 °C. Um volume de 100 µl do 

preparado anterior foi hemolisado com 9,9 mL de água destilada e a absorbância foi lida a 405 

nm até ter uma D.O de 0,35 nm. Depois de ajustado o número de hemácias, adicionamos o 

mesmo volume de hemolisina (anti-hemácias) 1/100 em VBS++ ao preparado das hemácias, 

incubando-se a reação por 30 min a 37 °C em banho-maria. Após a incubação, as hemácias 

foram centrifugadas e lavadas 1 vez com VBS++ e ressuspendidas no mesmo volume de 

partida (hemácias + hemolisina). Em seguida, a preparação foi empregada na diluição de 

1:160. Empregamos diferentes volumes de soro (1, 1,25, 1,5, 1,75, 2 µl). Em seguida, 

adicionamos 1,1 mL da suspensão de hemácias na diluição 1:160 (v/v) em tampão VBS++. Os 

tubos foram incubados por 30 min a 37 °C, depois centrifugados, e a absorbância do 

sobrenadante foi lida a 405 nm para determinar a quantidade de hemácias lisadas. 

Comparamos os valores obtidos com o esperado para 100% de hemólise, descontando-se os 

valores obtidos com controle negativo (branco). 

Uma unidade de CH50 representa o volume necessário para lisar 50% de hemácias. O 

número de unidades CH50 será expressado considerando-se 1 mL de soro, representadas pela 

seguinte equação: 

 

y= 1000 /(anti-log do valor do soro para 50% de lise) 
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4.8 Avaliação da Via Alternativa (AP50) por Ensáio Hemolítico 

 

Hemácias de coelho em solução Alsever foram lavadas 3 vezes com tampão AP-

CFTD (VBS; 0,7 mM MgCl2; EGTA 0,01 M e pH 7,2) e centrifugadas a 1125 g por 10 min a 

4 °C. Em seguida, tubos contendo os volumes de 25; 12,5; 10; 6,2 e 3,1 e 1,6 µl de soro 

humano depletado de properdina ou SHN receberam 200 µl da suspensão de hemácias de 

coelho (1:100) em tampão Alternative pathway complement fixation-test diluent (AP-CFTD). 

A reação foi incubada por 30 min a 37 °C. Após incubação, foi adicionado 0,9 mL de 

VBS=EDTA, e os tubos foram centrifugados a 1125 g por 10 min a 4 °C. A leitura da 

absorbância foi feita a 405 nm. Uma unidade de AP50 representa o volume necessário para 

lisar 50% de hemácias. O número de unidades AP50 será expressado considerando-se 1 mL 

de soro, representadas pela seguinte equação: 

 

y= 1000 /(anti-log do valor do soro para 50% de lise) 

 

 

4.9 Avaliação da Via das Lectinas por ELISA 

 

A Via das Lectinas foi ativada na presença de manana e quantificada por ELISA, 

quantificando-se a presença de moléculas de C4. Placas de poliestireno foram sensibilizadas 

com 100 µl/ poço de solução de manana (10 µg/mL), em tampão (0,1 M NaHCO3, 0,1 M 

Na2CO3, pH 9,6) por 16 h à temperatura ambiente. As placas foram lavadas 3 vezes com PBS-

T 0,05%, e o bloqueio foi feito com 1% de BSA em PBS, incubando-se as placas por 1 h a 37 

°C. Após bloqueio, foram realizadas três lavagens com PBS-T 0,05%, quando as placas foram 

então incubadas por 1 h a 37 °C com 100 µl/poço de SHN em diferentes diluições em tampão 

GVB++ (1/50, 1/67, 1/89, 1/118, 1/157, 1/209). Após outras três lavagens, as placas foram 

incubadas a 37 °C por 1 h com o anticorpo anti-C4 humano (Calbiochem, policlonal feito em 

cabra) diluído 1/4000 em PTB (PBS/0,05% Tween/ 1% BSA). Depois da incubação, as placas 

foram lavadas novamente três vezes com PBS-T e incubadas por 1 h a 37 °C com o anticorpo 

conjugado com fosfatase alcalina (anti-IgG policlonal anti-cabra, Calbiochem) diluído 1/2000 

em PTB. A revelação foi feita após três lavagens, usando-se o substrato PNPP (p-Nitrophenyl 

Phosphate, Disodium Salt, Calbiochem) (10 mg/mL) diluído em tampão de revelação 

(dietanolamina 0,1 M, NaN3 0,02%, MgCl2 0,5 mM). Após 5 min à temperatura ambiente, foi 
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feita a primeira leitura da absorbância a 405 nm, e mais duas leituras seguintes a cada 5 

minutos, sendo realizada a ultima leitura após 15 min. 

 

 

4.10 Sorovares de Leptospira e condições de cultivo  

 

Para o desenvolvimento do nosso estudo, empregamos três sorovares de Leptospira: L. 

biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não patogênica), L. interrogans serovar Pomona estirpe 

Pomona (patogênica atenuada) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm 

(patogênica virulenta), fornecidas pelo Prof. Sílvio Arruda Vasconcellos (FMVZ – USP), 

colaborador deste projeto. Os diferente sorovares de leptospira foram cultivadas a 29 ºC por 7 

dias sob condições aeróbicas em meio líquido EMJH (Difco- EUA) suplementado com 10% 

de Leptospira enrichment EMJH (BD-EUA) ou com 10% de soro de coelho inativado 

previamente, enriquecido de L-asparagina (0,015%), piruvato de sódio (0,001%), cloreto de 

cálcio (0,001%), cloreto de magnésio (0,001%) e peptona (0,03%). A atenuação da estirpe 

Pomona foi feita por sucessivas passagens em meio de cultura e para a manutenção da 

virulência da cepa Fromm foram necessárias passagens cíclicas desta bactéria em hamsters. 

Este procedimento foi realizado no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do Prof. Dr. Sílvio 

Arruda Vasconcellos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 

 

 

4.11 Avaliação do papel da properdina na susceptibilidade de leptospiras ao soro 

 

Uma amostra de suspensão bacteriana contendo aproximadamente 2-3 x 108 bact/mL 

de L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I em meio EMJH com BSA foi incubada a 37 °C por 

2 h com 40% de SHN, soro humano normal inativado a 56 ºC por 30 min (SHNi), soro 

depletado de properdina ou soro depletado de properdina com reposição da proteína 

purificada (properdina) em diferentes concentrações (5 µg, 10µg e 25µg) para um volume 

final de 100 μl. Após a incubação, a sobrevivência de leptospiras na presença de cada tipo de 

soro foi estimada após contagem do número de bactérias viáveis em câmara de Petroff-

Hausser empregando microscopia sob campo escuro. Os experimentos foram realizados em 

triplicata. A sobrevivência na presença de cada soro foi comparada àquela observada com 

SHN e análises estatísticas foram feitas empregando-se o teste Anova. 
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4.12 Interação de leptospiras com properdina  

 

Culturas de leptospiras patogênicas e não patogênicas foram centrifugadas a 3000 g 

por 20 min a 4 °C e os precipitados lavados 2 vezes com VBS++ (0,83 mM-MgCl2; 0,25 mM 

CaCl2, em VBS=), em seguida, as bactérias foram contadas em câmara de Petroff-Hausser por 

microscopia sob campo escuro para o uso de 5 x 108 bactéria/mL. As bactérias foram 

incubadas por 1 h a 37 °C sob agitação com 40% de SHN (previamente tratado com 10 mM 

de EDTA por 30 min) em um volume final de 600 µl. As suspensões foram lavadas 5 vezes 

com VBS++ e centrifugadas a 2800 g por 10 min a 4 °C. Os precipitados foram ressuspendidos 

em 100 µl de glicina 0,1 M, pH 2,0 e as proteínas aderidas à superfície do patógeno foram 

então eluídas. Amostras das frações de lavagem e do eluato foram analisadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE) em condições não redutoras e transferidas para 

membranas de nitrocelulose. Sítios de ligação inespecífica foram bloqueados com 10% de 

leite desnatado em PBS-T 0,05% por 18 h a 4 ºC. Após três lavagens com PBS-T, as 

membranas foram incubadas por 1 h a 37 °C com anticorpo anti-properdina (Complement 

Technology) diluído (1:2000) em PBS-T com 5% de leite desnatado. Após três lavagens, as 

membranas foram incubadas com anti-IgG de cabra (Sigma) diluído (1:10000) conjugado à 

peroxidase, em PBS-T com 5% de leite desnatado, por 1 h a 37 °C. Após outras três lavagens 

com PBS-T, as bandas foram reveladas com ECL (Enhanced Chemiluminescence System, 

Amersham), segundo instruções do fabricante.  

A presença de properdina na superfície bacteriana também foi quantificada por 

ELISA. Após duas lavagens com PBS 1X, as bactérias foram centrifugadas a 2800 g por 20 

min a 4 °C. Um total de 1 x 108 bact/mL foi incubado sob agitação sem ou com 10, 25 e 50% 

de SHN como fonte de properdina (previamente tratado com 10 mM de EDTA por 30 min) 

por 1 h a 37 °C ou sem ou com 2,5 µg, 6,25 µg e 12,5 µg (concentrações equivalente no soro) 

purificada comercial (Complement Technology) em um volume final de 1 mL. Após 

centrifugação a 2800 g por 10 min a 4 ºC, os precipitados foram lavados cinco vezes com 

PBS 1X e ressuspendidos em NaHCO3 0,1 M, pH 9,6. Empregamos 100 µl da suspensão 

bacteriana para revestir os poços das placas de ELISA, mantidas a 4 ºC por toda a noite. Os 

poços foram lavados três vezes com PBS-T e bloqueados com 200 l de BSA 3% por 2 h a 37 

ºC. A properdina aderida às bactérias foi detectada após adição de anticorpo anti-properdina 

humana (1:2000) feito em cabra diluído em PBS. Após 1 h de incubação a 37 ºC seguida por 

três lavagens com PBS-T, foi adicionado anti-IgG de cabra conjugado à peroxidase. Após três 

lavagens, o substrato dihidrocloreto de orto-fenilenodiamina (OPD) foi adicionado (0,04%) 
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diluído em tampão citrato-fosfato pH 5,0 (citrato de sódio dibásico 0,1 M e fosfato de sódio 

monobásico 0,2 M) e 0,01% de H2O2. Após 15 min, a reação foi interrompida pela adição de 

50 l de H2SO4 4 N. A intensidade da coloração foi determinada por absorbância a 492 nm. 

 

 

4.13 Interação de properdina com leptospiras na presença ou ausência de C3 

 

Para a avaliação da interação da properdina com leptospiras, culturas das estirpes de 

Leptospira: L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não patogênica), L. interrogans serovar 

Pomona estirpe Pomona (patogênica atenuada) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe 

Fromm (patogênica virulenta) foram centrifugadas a 3000 g por 20 min a 4 °C e lavadas duas 

vezes com VBS++ e ressuspendidas no volume final de 1 mL. Após lavagem dos precipitados, 

as bactérias foram contadas por microscopia de campo escuro para o uso de 1x108 

bactéria/mL. As amostras das bactérias foram incubadas com 40% de soro humano depletado 

de C3 comercial (Complement Technology) ou com SHN (previamente tratado com 10 mM 

de EDTA por 30 min) ou sem soro humano (controle negativo), por 2 h a 37 °C, sob agitação, 

no volume final de 500 µl. Em paralelo a este experimento, bactérias de leptospira também 

foram incubadas previamente com 5 µg de properdina humana (Complement Technology) ou 

10 µg de C3b humano (Complement Technology) por 1 h a 37 °C sob agitação. Após 3 

lavagens com VBS++, as leptospiras pré-incubadas com properdina foram incubadas com 10 

µg de C3b, e aquelas pré-incubadas com C3b foram incubadas com 5 µg de properdina 

durante 1 h a 37 °C sob agitação. A seguir, as bactérias foram lavadas por 5 vezes com VBS++ 

e centrifugadas a 3000 g por 10 min a 4 °C. Os precipitados foram ressuspendidos em 

NaHCO3 0,1 M, pH 9 e 100 µl de cada amostra foram imobilizados em duplicata em placas 

de ELISA por 16 h a 4 °C. A seguir, os poços foram lavados duas vezes com PBS-T e o 

bloqueio foi feito com BSA 3% em PBS por 2 h a 37 °C. Terminado o bloqueio, as placas 

foram lavadas 3 vezes com PBS-T e a properdina aderida na superfície bacteriana foi 

detectada com anti-properdina feito em cabra diluído em PBS (1:2000). Após incubação por 1 

h a 37 ºC e 3 lavagens com PBS-T, adicionou-se anti-IgG de cabra conjugado com 

peroxidase, diluído 1:10000 em PBS, por 1 h a 37 °C. Um novo ciclo de 3 lavagens com PBS-

T foi feito e finalmente a reação foi revelada adicionando-se o substrato OPD (0,04%) diluído 

em tampão citrato-fosfato (pH 5,0) e 0,01% de H2O2. A placa foi protegida da luz por 5 a 10 

min e a reação interrompida pela adição de 50 l de H2SO4 4 N. A leitura da absorbância foi 

feita a 492 nm.  
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4.14 Ligação dos diferentes polímeros da properdina nas Leptospiras 

 

A interação dos diferentes polímeros de properdina (P2, P3, P4) (Ferreira et al., 2010) 

presentes no soro foi avaliada por ELISA. Para tanto, culturas de leptospiras patogênicas e 

não patogênicas foram centrifugadas a 3000 g por 20 min a 4 °C. Os precipitados foram 

lavados 2 vezes com VBS++ e ressuspendidos no volume final de 1 mL. Em seguida, as 

bactérias foram contadas para o uso de 1x108 bactéria/mL, utilizando-se microscópio de 

campo escuro. As bactérias foram incubadas com P2, P3, P4, Pn (polímeros purificados de 

properdina humana cedidos pela Dra. Viviana Ferreira, Universidade de Toledo, USA) ou 

com properdina comercial (Complement Technology) (5 µg cada) por 1 h a 37 °C sob 

agitação. Após 4 lavagens com VBS++, os precipitados foram ressuspendidos em NaHCO3 0,1 

M, pH 9 e imobilizados em placa (100 µl/poço) por 16 h a 4 °C. No dia seguinte, os poços 

foram lavados 2 vezes com PBS-T e os sítios inespecíficos foram bloqueados com BSA 3% 

diluído em PBS. Após incubação de 2 h a 37 °C e 2 lavagens com PBS-T, adicionou-se anti-

properdina (1:2000) feito em cabra, diluído em PBS, incubando-se por 1 h a 37 °C. A seguir, 

foram feitas 3 lavagens com PBS-T e os poços incubados com anti-IgG de cabra conjugado 

com peroxidase (1:10000) diluído em PBS por 1 h a 37 °C. Finalizada esta etapa, foram feitas 

3 lavagens com PBS-T e a reação foi revelada com o substrato OPD (0,04%) diluído em 

tampão citrato-fosfato (pH 5,0) e 0,01% de H2O2. A revelação durou aproximadamente 10 

min a temperatura ambiente, mantendo-se a placa protegida da luz. A reação foi interrompida 

pela adição de 50 l de H2SO4 4 N e a leitura da absorbância foi feita a 492 nm. 

 

 

4.15 Interação da properdina com as proteínas recombinantes de Leptospira interrogans e 

L. biflexa 

  

Para o desenvolvimento deste ensaio, foram usadas proteínas presentes nas espécies 

não patogênicas e patogênicas de Leptospira. Por predição bioinformática, espera-se que estas 

proteínas sejam encontradas na membrana das L. interrogans e L. biflexa (Nakai e Kanehisa, 

1991; Vieira et al., 2009). As proteínas recombinantes de Leptospira usadas para este ensaio 

foram purificadas e cedidas pelos grupos de pesquisa da Dra. Patrícia Abreu, do Dr. Paulo 

Lee Ho, da Dra. Angela Silva Barbosa do Instituto Butantan e pela Dra. Mónica M. 

Castiblanco Valencia do nosso laboratório.  
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Tabela 1 - Nomenclatura e características das proteínas recombinantes de Leptospira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta análise, foram usadas placas de poliestireno (Costar) e os poços revestidos 

com 0,5 µg de cada proteína recombinante de Leptospira interrogans diluídas em PBS, por 16 

h a 4 °C. No dia seguinte, as placas foram lavadas com PBS-T por 3 vezes entre cada etapa e 

os sítios não específicos de ligação foram bloqueados com BSA 3% por 2 h a 37 °C. Em 

seguida, as placas foram incubadas com 5 µg/mL de properdina comercial (Complement 

Technology) diluída em PBS, por 1 h a 37 °C. Após lavagens, adicionou-se anti-properdina 

(1:2000) feito em cabra, diluído em PBS, incubando-se por 1 h a 37 °C. Concluído este 

período, em diluição 1:10000, adicionou-se anti-IgG de cabra conjugado a peroxidase, diluído 

em PBS, incubando-se por 1 h a 37 °C. As placas foram reveladas pela adição de 100 µl de 

Nomenclatura dos 

genes (LIC) 
Característica 

 

Massa molecular 

da proteína (kDa) 

 

LIC10325 (HlyX) Hemolisina 42  

LIC11947 (LcpA) Lipoproteína (provável) 20  

EF-Tu Fator de Elongação 43  

LIC10301 Lipoproteína (provável) 13  

LIC10009 Lipoproteína (provável)             27  

LIC10507 Lipoproteína (provável) 23  

LIC10704 Lipoproteína (provável) 24  

LIC11352 (LipL32) Lipoproteína 28  

LIC10465 (LigA-C)     Proteína de superfície com 

domínios Ig-like 

63  

LIC10464 (LigB-C)    Proteína de superfície com 

domínios Ig-like 

56  

LIC10464 (Lig-NT)      Proteína de superfície     com 

domínios Ig-like 

64  

LIC13305 Lipoproteína 33  

LIC11087 Lipoproteína (provável) 32  

LIC11030 Lipoproteína (provável) 37  
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solução contendo 8 mg de OPD em 20 mL de tampão citrato fosfato pH 5,0 na presença de 10 

µl de H2O2 (30%) à temperatura ambiente. A reação foi interrompida após 5 min pela adição 

de 50 µl de 4 N H2SO4, e a absorbância foi medida no comprimento de onda de 492 nm. 

 

 

4.16 Interação dos oligômeros de properdina com a proteína recombinante LIC11087 

 

A proteína LIC11087 (0,5 µg) diluída em PBS foi imobilizada em placas de 96 poços 

(Costar 3590 High Binding, Corning Inc.). Os sítios não específicos de ligação foram 

bloqueados usando BSA 3% por 2 h a 37 °C. Após este período, a proteína foi incubada por 1 

h a 37 °C com os oligômeros de properdina P2, P3, P4, Pn e properdina purificada 

(comercial). Após lavagens, a placa foi incubada com anti-properdina policlonal (1:2000) 

(Complement Technology) feito em cabra por 1 h a 37 °C. Após este período, anticorpo anti-

IgG de cabra conjugado com peroxidase (Sigma) foi adicionado na diluição de 1:10000 e 

incubado por 1 h a 37 °C. A revelação foi feita empregando-se 8 mg de OPD em 20 mL de 

tampão citrato fosfato pH 5,0 na presença de 10 µl de H2O2 30% por aproximadamente 5 min 

tendo sido interrompida com a adição de 50 µl da solução de parada 4 N H2SO4. A leitura da 

absorbância foi feita a 492 nm.  

 

 

4.17 Ensaio de competição da Properdina e FH pela proteína LIC11087 

 

Considerando os resultados obtidos na tese da Dra Mónica M. Castiblanco realizados 

no nosso laboratório, onde foi mostrado que a proteína LIC11087 também interage com FH, 

regulador negativo da Via Alternativa, e que este mantém a sua atividade como co-fator do FI 

na clivagem de C3b, decidimos pesquisar se a properdina e FH competiriam pelo mesmo sítio 

de ligação presente na proteína LIC11087. Para isto, a proteína LIC11087 (1 µg/mL) diluída 

em PBS foi imobilizada em placas de 96 poços (Costar 3590 High Binding, Corning Inc.) por 

16 h a 4 °C. As placas foram lavadas 3 vezes com PBS-T entre cada etapa. Os sítios não 

específicos de ligação foram bloqueados usando BSA 3% por 2 h a 37 °C. Após bloqueio, as 

proteínas foram incubadas ao mesmo tempo com uma concentração fixa de FH (1 µg) em 

PBS e com concentrações crescentes de properdina (0; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 µg) por 1 h a 37 °C. 

O ensaio foi realizado em duplicata de tal forma que as placas pudessem ser incubadas com 

anti-FH (1:5000) (Complement Technology) e anti-Properdina (1:2000) (Complement 
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Technology) por 1 h a 37 °C. Após este período, o segundo anticorpo anti-IgG de coelho 

(KPL) conjugado com peroxidase foi adicionado na diluição de 1:10000 e incubado por 1 h a 

37 °C. A revelação foi feita com solução de revelação (OPD 0,04%, H2O2 0,015% em tampão 

citrato-fosfato pH 5,0) e interrompida com a adição de 25 µl de H2SO4 4 N. A leitura da 

absorbância foi feita a 492 nm em leitor de microplacas (Labsystems Uniscience, Multiskan 

EX). 

 

 

4.18 Extração de proteínas de membrana 

 

Para a extração de proteínas de membrana de L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I 

(não patogênica) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm (patogênica), um 

volume de 600 mL de cada cultura bacteriana foi centrifugada a 4500 g por 20 min a 4 °C. 

Em seguida, as bactérias foram ressuspensas em solução tampão contendo 10 mM Tris-HCl 

pH 8,0 e 5 mM de EDTA e centrifugadas 4500 g por 20 min a 4 °C. Após centrifugação, as 

bactérias foram ressuspendidas em 30 mL de solução tampão contendo 10 mM Tris-HCl pH 

8,0 e 5 mM de EDTA com adição do “cocktail” de inibidor de proteases 1X (Roche) e 

incubadas por 30 min a 4 °C. Após incubação, as bactérias foram submetidas à lise mecânica 

utilizando prensa francesa por cinco vezes a 1200 psi e a suspensão centrifugada novamente. 

O sobrenadante foi coletado e centrifugado em ultra-centrífuga a 141118 g por 2 h a 4 °C, e o 

sedimento ressuspendido em 2 mL de tampão contendo 10 mM Tris-HCl pH 8,0 e 5 mM de 

EDTA. Logo depois, adicionamos 16 mL de solução sarcosil 1,67% à suspensão, incubado-a 

por 30 min sob agitação. Ao final desse período, as suspensões foram centrifugadas a 16100 g 

durante 1 h e 30 min. O sedimento foi ressuspendido em 200 µl de tampão contendo 10 mM 

Tris-HCl pH 8,0 e 5 mM de EDTA e incubado por 16 h a 4 °C sob agitação, sendo 

posteriormente estocado a -80 °C até o momento do uso (Achtman et al., 1983). 

 

 

4.19 Análise da interação das proteínas de membrana da Leptospira com a properdina 

 

A interação das proteínas de membrana com a properdina foi analisada por Western 

blot com sobreposição. As proteínas foram separadas por SDS-PAGE em gel de gradiente 

(Mini-Protean TGX, Bio Rad) em condições redutoras com tampão de amostra 5x (Tris-HCl 

50 mM pH 6,8, azul de bromofenol 0,1%, glicerol 10%, SDS 2%) e transferidas para 
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membranas de nitrocelulose. Para bloquear sítios de ligação, a membrana foi incubada com 

10% de leite Molico desnatado em PBS-T por 18 h a 4 °C. Após três lavagens com PBS-T as 

membranas foram incubadas por 1 h à temperatura ambiente com 10% de SHN como fonte de 

properdina. Após cinco lavagens com PBS-T, as membranas foram incubadas por 1 h com 

anti-properdina (1:2000) (Complement Technology) feito em cabra e seguidamente incubadas 

com anti-IgG de cabra (KPL) conjugado à peroxidase na diluição de 1:10000 por 1 h à 

temperatura ambiente. Depois de três lavagens, a revelação foi feita por quimioluminescência, 

empregando-se o kit SuperSignal West Pico Chemiluminescent (Thermo Scientific) 

 

 

4.20 Atividade reguladora da properdina ligada à superfície bacteriana  

 

O objetivo deste ensaio foi avaliar a atividade da properdina como reguladora positiva 

da C3-convertase da Via Alternativa do Sistema Complemento, quantificando-se a deposição 

do fragmento Bb. Para este ensaio empregamos ELISA conforme as seguintes modificações, 

sendo todas as etapas feitas em micro-tubos. O volume de 20 mL de cada cultura das bactérias 

L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm 

foi centrifugado a 4500 g por 20 min a 21 °C, lavando-se em seguida por 2 vezes com PBS. 

Na sequência, as bactérias foram contadas, empregando-se microscopia de campo escuro. 

Suspensões bacterianas contendo 2x108 bact/mL foram incubadas com 5 µg/mL de 

properdina comercial (Complement Technology) por 1 h a 37 °C sob agitação. Passado este 

tempo, as amostras foram lavadas por 3 vezes com PBS 1X e os sedimentos incubados com 

10% de soro humano depletado de properdina, SHN, SHNi diluídos em tampão AP-CFTD na 

presença ou ausência de 25 µM de fragmentos recombinantes de FH (formas recombinantes 

contendo os domínios rH5-7 ou rH19-20) a 37 °C por 30 min em agitação. Após 5 lavagens, 

adicionamos anticorpo anti-FB policlonal feito em cabra na diluição 1:2000 (Complement 

Technology) em PBS-T contendo 1% de BSA seguido por incubação a 37 °C por 1 h. Após o 

término deste período e 3 lavagens com PBS 1X, adicionou-se anti-IgG de cabra (KPL) 

diluído 1:5000 em PBS-T contendo 1% de BSA, incubando-se os tubos por 1 h a 37 °C. A 

seguir, foram feitas 3 lavagens e a reação revelada com o substrato OPD (0,04%) diluído em 

tampão citrato-fosfato (pH 5,0) e 0,01% de H2O2. Após 5 min de revelação à temperatura 

ambiente mantendo-se os tubos protegidos da luz, a reação foi interrompida com 50 l de 

H2SO4 4 N, as amostras foram transferidas para uma placa de 96 poços e a leitura da 

absorbância feita a 492 nm. 
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4.21 Obtenção de células polimorfonucleares (PMN) do sangue periférico 

 

Os PMN humanos foram isolados do sangue periférico de indivíduos sadios e 

separados por sedimentação em Dextran (Sigma-Aldrich) seguida de centrifugação em 

gradiente de Ficoll-Hypaque (GE Healthcare). Resumidamente, 15-20 mL de sangue 

contendo heparina sódica (BD Vacutainer) foram diluídos em 15 mL de Dextran (6%) e 

sedimentados durante 30 min à 37 °C. A fração rica em leucócitos e pobre em eritrócitos 

(camada superior) foi então centrifugada a 600 g durante 10 min para sedimentar 

principalmente os leucócitos. Em seguida, estes foram ressuspendidos em solução salina 

tamponada (PBS 1X, pH 7,4) e colocados em camada sobre Ficoll-Hypaque (densidade = 

1,077 g/mL; GE Healthcare), seguido de separação sob centrifugação durante 20 min a 900 g, 

a 25 °C. A lise hipotônica (adição de 3 mL de água destilada estéril gelada) de células 

vermelhas do sangue foi realizada para eliminar os eritrócitos residuais, e inmediatamente, os 

PMNs foram lavados em PBS e ressuspendidos em meio RPMI 1640 (Life Technologies), 

suplementado com 10 % de soro fetal bovino (SFB, inativado a 56 °C por 30 min). O número 

de células foi determinado em câmara hemocitométrica modelo Neubauer. Para essa 

contagem a suspensão celular foi diluída em solução de azul de Tripan 0,04% para determinar 

a viabilidade celular. As células foram plaqueadas em placas de 96 poços (Costar) a uma 

concentração de 2x105 por poço/200 µl em meio RPMI sem SFB e antibióticos, e mantidas 

em atmosfera úmida saturada em 5% de CO2 até o momento do uso nos experimentos de 

fagocitose. 

 

 

4.22 Avaliação da participação da properdina na fagocitose das leptospiras  

 

Com o objetivo de avaliar a capacidade da properdina atuar como opsonina na 

internalização de bactérias de leptospira, foram realizados ensaios de fagocitose no 

Laboratório de Microbiologia Oral, orientado pela Profa. Dra. Marcia Pinto Alves Mayer do 

Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciencias Biomédicas. Para tanto, culturas de 

L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm 

foram centrifugadas a 4500 g por 20 min a 21 °C, lavando-se em seguida por 2 vezes com 

PBS. O sedimento bacteriano foi então diluído em PBS e a concentração de leptospiras foi 

determinada por contagem em microscópio de campo escuro, utilizando-se câmara de Petroff-

Hausser. Em seguida, 2x108 bactérias foram incubadas com 10 µg/mL de properdina 
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comercial e incubadas a 37 °C por 1 h sob agitação. Após esse período, foram realizadas 3 

lavagens com PBS e o precipitado foi ressuspendido no mesmo volume de PBS. 

PMN humanos que foram mantidos por em placas de 96 poços (Costar) a uma 

concentração de 2x105 células por poço em meio RPMI sem SFB e antibióticos por 2 h a 37 

°C. Em seguida, foram incubados com L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não 

patogênica) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm (patogênica) em uma 

multiplicidade de infecção (MOI) de 50 bactérias: 1 fagócito, por 30 min em estufa de CO2 a 

37 °C em um volume final de 200 µl de RPMI sem SFB e antibióticos. Posteriormente, o 

sobrenadante foi removido e as culturas foram incubadas com meio RPMI contendo 25 

µg/mL de gentamicina (Life Technologies) por 1 h a 37 °C em estufa, para eliminar as 

leptospiras não internalizadas pelos fagócitos. Os poços foram então lavados 3 vezes com 

PBS, sendo as placas centrifugadas a 600 g por 5 min à temperatura ambiente a cada lavagem. 

Seguidamente, as células foram lisadas com 100 µl de H2O Milli Q estéril gelada e o 

sobrenadante foi removido e armazenado a -20 °C até análise. Dois experimentos 

independentes foram realizados, cada um em triplicata. Como controle negativo, analizamos 

culturas contendo PMNs sem leptospira. 

 

 

4.23 Detecção por qPCR de leptospiras patogênicas e não patogênicas fagocitadas PMNs 

 

Para determinar o número de bactérias fagocitadas por PMNs humanos, conforme 

descrito acima no item 3.20, empregamos reação em cadeia empregando DNA polimerase, 

quantitaviva (qPCR).  

Inicialmente, foi realizada a curva padrão utilizando o gene 16SrRNA de Leptospira, 

obtendo o produto a partir de oligonucleotídeos universais (vide abaixo) por PCR (Paster et 

al., 2001). A reação foi constituída por 1 μl de DNA molde proveniente de L. biflexa sorovar 

Patoc estirpe Patoc I e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm, 5 μl de tampão 10x, 

10 mM de dNTP, 50 mM de MgCl2, 25 pmols/µl de oligonucleotídeos universais 16SrRNA 

[5´-GAGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3´] e [5´-GAAGGAGGTGWTCCARCCGCA-3´] 

(Exxtend Biotecnologia Ltda) e 1 U de Platinum Taq Polimerase (Invitrogen) para um volume 

final de 50 μl. O PCR foi realizado em termociclador convencional (MJ Research, Waltham, 

MA, EUA). As amostras foram aquecidas a 94 ºC por 15 min para uma desnaturação inicial e 

25 ciclos a 94 ºC por 30 s, 56 ºC por 30 s, e 72 ºC por 45 s seguido de uma extensão final 

72ºC por 10 min. As bandas correspondentes aos produtos amplificados foram visualizadas 
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sob luz UV, após eletroforese em gel de agarose de 1,5 % em tampão TAE (Tris 80 mM, 

ácido acético glacial 40 mM, EDTA 2,5 mM, pH 8,5), corado com corante GelRed Nucleic 

Acid (Biotium). Em seguida, o produto de aproximadamente 1500 pb foi purificado 

utilizando-se o kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen, North Rhine-Westphalia, Alemanha), 

conforme instruções do fabricante e o DNA quantificado por nanodrop nd-1000 

spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific) para realização da curva padrão. As amostras 

amplificadas da curva padrão foram submetidas à eletroforese em gel de 1% agarose, e o 

produto esperado de aproximadamente 1500 pb foi purificado (Figura 7).  

Posteriormente, realizamos a extração do DNA das leptospiras não patogênicas e 

patogênicas fagocitadas pelos PMNs com Kit de extração de DNA, conforme as instruções do 

fabricante (Wizard DNA purification kit, Promega, EUA).  

A reação de amplificação realizou-se em microplacas de 96 poços (Life Technologies) 

contendo 1 µl para a curva padrão ou 3 µl do DNA de leptospiras patogênicas e não 

patogênicas das amostras a analisar, seguido de 20 pmols/µl de pares de oligonucleotideos 

para a região específica do gene 16SrRNA de leptospira (forward: 5´-

TAGTGAACGGGATAGATAC-3´ e reverse: 5´-GGTCTACTTAATCCGTTAGG-3’) e 10 

µl de SYBR Green (Life Technologies) em um volume final de 20 µl. As amostras foram 

amplificadas em termociclador Step One Plus Real-Time PCR System (Applied Biosystem, 

Foster City, CA, EUA) com o seguinte programa: desnaturação inicial a 95 °C por 10 min, 

seguido de 40 ciclos de 95 °C por 15 s, 60 °C por um min e seguido de dois ciclos de 95 °C 

por 15 s e 60 °C por um min e de uma etapa final a 0,5 - 95 °C (rampa) por 15 s. Para analizar 

a especificidade da reação, picos de dissociação foram avaliados, assim como foram 

consideradas unicamente as reações com eficiência entre 90 e 110 %. Os resultados foram 

comparados com a curva padrão utilizando o gene 16SrRNA de leptospira. 

Para determinar o número de cópias do DNA / µl, estabelecemos a curva do qPCR, 

considerando-se que 1 µg de 100 pb de DNA equivaleria a 9x1011 cópias de DNA. Como 

obtivemos um produto de PCR de 1500 pb, tivemos então 37,8x1011 e 27x1011 cópias de DNA 

por microlitro, para Patoc e Fromm, respectivamente. Os produtos purificados e quantificados 

gerados por PCR convencional foram diluídos seriadamente e a curva foi feita contendo 10 a 

108 cópias de DNA. Os valores obtidos foram multiplicados pelo volume total da purificação 

e o valor final dividido por 2, considerando que o gene 16SrRNA está presente com 2 cópias 

no genoma da leptospira (Fukunaga and Mifuchi, 1989), obtendo assim, o número de 

bactérias totais fagocitadas pelos neutrófilos.  
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Figura 7 - Amplificação do gene 16SrRNA universal por PCR 

 

 

 

 

 

Produtos do gene 16SrRNA de leptospira (1500 pb), amplificados por PCR a partir de DNA genômico de L. 

biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não patogênica) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm 

(patogênica virulenta) utilizando iniciadores universais para o gene 16SrRNA . M – marcador de tamanho em 

pares de bases (pb) (1 kb plus DNA ladder, Invitrogen), N – controle negative sem DNA, P – Patoc, F - Fromm. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Purificação da properdina por cromatografia de afinidade  

 

Empregamos cromatografia por afinidade para purificar properdina a partir de mistura 

de soros humanos de doadores saudáveis. A proteína de interesse foi imobilizada por 

anticorpos IgG anti-properdina humana feito em cabra, acoplados à resina CNBr-Sepharose e, 

após sucessivas lavagens, a properdina foi eluída com tampão glicina 0,1 M pH 2,8 e estocada 

a -80 °C. Um total de 20 mL de SHN foi usado para esta purificação, com redimento de 375 

µg total (350 µg/mL), determinado pelo método de Bradford, após concentração pelo sistema 

Amicon e diálise contra tampão PBS 1X, obtendo quantidades consideráveis de properdina 

purificada. A properdina purificada foi analisada por Western Blot, quando então observamos 

a presença de uma banda simples com aproximadamente 55 kDa (Figura 8) e depleção desta 

proteína nos soros aplicados por uma ou duas vezes nesta coluna. Uma banda maior que 170 

kDa também foi observada por Western blot (Figura 8), possivelmente resultante de reações 

cruzadas do anticorpo primário (anti-properdina) ou secundário (anti-IgG de cabra) com 

outros componentes séricos ou complexos de properdina com moléculas de C3b. 

 

Figura 8 - Análise por Western blot da purificação de properdina e soro humano normal 

depletado desta proteína 

 

 

 

Soro humano normal (SHN) foi aplicado em coluna de CNBr-Sepharose contendo anticorpos anti-properdina 

humana. 1: properdina eluída após uma passagem de SHN na coluna. 2: idem acima, porém após duas passagens 

pela coluna. 3: soro depletado após uma passagem na coluna. 4: idem acima, após duas passagens na coluna. 5: 

SHN. À esquerda encontra-se o marcador de pesos moleculares. Eletroforese realizada em condições não 

redutoras. 
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5.2 Avaliação da atividade lítica dos soros humanos depletados de properdina 

 

Após a depleção dos soros em coluna de afinidade, avaliamos se outras vias além da 

Via Alternativa teriam sido afetadas pelo procedimento em si. Soros depletados de properdina 

obtidos após passagem em coluna de CNBr-Sepharose contendo IgG anti-properdina humana 

ou após tratamento com zimosan a 17 °C por 1 h (Pillemer, et al., 1955) foram comparados 

com SHN quanto à capacidade de ativar as 3 vias do Sistema Complemento. Nenhum dos 

soros tratados exibiu atividade hemolítica significativa mediada por qualquer uma das Vias 

Clássica (Tabelas 2 e 3) e das Lectinas (Figura 9 e 10) próximas do normal. Resultados 

obtidos por ensaios hemolíticos e ELISA mostraram que o procedimento escolhido para 

depletar properdina do SHN reduziu consideravelmente a atividade funcional das Vias 

Clássica (Tabelas 2 e 3) e das Lectinas (Figura 9 e 10). Portanto, estes soros ao serem 

depletados de properdina deixaram de ser adequados para uso nos experimentos posteriores 

deste projeto. Por esta razão, optamos por empregar soro comercial depletado de properdina. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Atividade hemolítica mediada pelas Vias Alternativa e Clássica do Sistema 

Complemento em soros depletados de properdina por cromatografia em coluna de CNBr-

Sepharose contendo IgG anti-properdina humana. 

 

 

SOROS 
ATIVIDADE HEMOLÍTICA U/mL 

VIA ALTERNATIVA (AP50) VIA CLÁSSICA (CH50) 

 

SHN 
152 631 

 

SHN 1X passado 

pela coluna 

39 Zero 

 

SHN 2X passado 

pela coluna 

Zero Zero 

 

SHN 3X passado 

pela coluna 

Zero Zero 

 

 

 

SHN foi passado 1, 2 e 3 vezes pela coluna para eliminar a presença de properdina. Os valores AP50 e CH50 

foram calculados considerando-se o volume de soro necessário para lisar 50% das hemácias. Dados 

correspondentes à media de dois experimentos. 
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Tabela 3 - Avaliação da atividade hemolítica mediada pelas Vias Alternativa e Clássica do 

Sistema Complemento nos soros depletados de properdina, após tratamento com zimosan 

 

 

SOROS 

ATIVIDADE HEMOLÍTICA U/mL 

VIA ALTERNATIVA 

(AP50) 

VIA CLÁSSICA 

(CH50) 

 

SHN 
159 631 

 

SHN 2X tratado 

com zimosan 

23 Zero 

 

SHN 3X tratado 

com zimosan 

Zero Zero 

 

SHN foi passado 1, 2 e 3 vezes pela coluna para eliminar a presença de properdina. Os valores AP50 e CH50 

foram calculados considerando-se o volume de soro necessário para lisar 50% das hemácias. Dados 

correspondentes à media de dois experimentos. 

 

 

 

 

Figura 9 - Análise da ativação da Via das Lectinas do Sistema Complemento em soros 

depletados de properdina por cromatografia de afinidade 

 

 

 

A atividade da Via das lectinas do SHN passado 1, 2 e 3 vezes por cromatografia em coluna de CNBr-Sepharose 

contendo IgG anti-properdina humana para eliminar a presença da properdina, foi avaliada na presença de 

manana e quantificada por ELISA quantificando-se a presença de moléculas de C4 usando-se anticorpo 

policlonal anti-C4, quando comparadas com SHN.  
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Figura 10 - Ativação da Via das Lectinas do Sistema Complemento em soros depletados de 

properdina por cromatografia de afinidade 

 

 

 

 

A atividade da Via das Lectinas do SHN tratado 2 e 3 vezes com zimosan para eliminar a presença da 

properdina, foi avaliada na presença de manana e quantificada por ELISA quantificando-se a presença de 

moléculas de C4 usando-se anticorpo policlonal anti-C4, quando comparadas com SHN.  

 

 

 

 

5.3 Viabilidade das leptospiras na presença de soro depletado de properdina 

 

Ensaios para avaliação do papel da properdina na susceptibilidade de leptospiras ao 

soro foram feitos com bactérias não patogênicas (L. biflexa) cultivadas em meio EMJH 

suplementado com 10% de BSA a 28 °C durante 7 dias. Após este período, o número de 

leptospiras viáveis foi considerado suficiente para uso em experimentos (2 x 108 bact./mL). 

A sobrevivência de leptospiras na ausência de properdina foi avaliada após incubação 

com SHN tratado com zimosan ou depletado comercialmente de properdina. Os resultados 

foram comparados com igual concentração (40%) de SHN. Observamos que, após 2 h de 

incubação com os diferentes tratamentos, o número de bactérias viáveis diminuiu, mas esta 

diferença não foi vista quando as bactérias foram incubadas com soro tratado duas vezes com 

zimosan, pois este soro apresentou uma forte redução de atividade nas três vias de ativação do 

Sistema Complemento após tratamento (Figura 11).  

Estes experimentos revelam que a properdina é importante para a eliminação de 

leptospiras não patogênicas. A sobrevivência de leptospiras na presença de soro tratado com 

zimosan é compatível com os resultados anteriores, onde mostramos que havia perda da 
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atividade funcional tanto da Via Alternativa, como das outras vias do Complemento. No 

entanto, os resultados observados com leptospiras incubadas com SHN tratado duas vezes 

com zimosan já eram esperados, uma vez que este soro não apresentou atividade funcional 

das três vias do Sistema Complemento 

 

 

Figura 11 - Ensaio de sobrevivência de L. biflexa na presença de soro humano normal e soro 

depletado de properdina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrevivência de L. biflexa na presença de soro humano normal (SHN), soro depletado de properdina 

(comercial) e soro depletado de properdina (tratado duas vezes com zimosan). Resultados mostrados 

correspondem à média de três experimentos independentes. Esta porcentagem de sobrevivência baseou-se no 

número de bactérias viáveis após tratamento com SHNi (100% de sobrevivência), *p<0,05. SHD-P: Soro 

depletado de properdina. 

 

 

Para avaliar a contribuição da properdina na ativação da Via Alternativa do Sistema 

Complemento, properdina purificada (Complement Technology) foi adicionada em diferentes 

concentrações (níveis séricos: 5 a 25 µg/mL) ao soro depletado (Complement Technology), 

por 2 h a 37 °C. A porcentagem de bactérias viáveis foi calculada, comparando-se o número 

de leptospiras viáveis com aquele obtido após incubação com SHNi (100% de viabilidade). A 

incubação das leptospiras com diferentes concentrações de properdina indicou que, quanto 

maior a concentração desta proteína, maior o efeito bactericida que o soro desempenha e, 

portanto, menor a sobrevida dessas bactérias, sugerindo que a adição da properdina no soro 

restaurou a atividade citolítica do soro. Quando as bactérias foram incubadas com soro 

* 

* 
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humano depletado de properdina, 70% das leptospiras sobreviveram. A adição de properdina 

purificada (5, 10 ou 25 µg) reverteu esta observação, provocando uma marcante diminuição 

no número de leptospiras. Tais efeitos foram dose dependentes, e a sobrevivência bacteriana 

foi diretamente proporcional à concentração final desta proteína (Figura 12).  

 

 

Figura 12 - Sobrevivência de L. biflexa na presença de soro humano depletado de properdina 

 

 

 

 

Bactérias foram incubadas com soro humano normal inativado (SHNi), soro humano normal (SHN), soro 

depletado de properdina (SHD-P) e soro depletado de properdina reconstituido com 5, 10 e 25 µg de properdina 

purificada (P) comercial. Resultados representam a média de três experimentos independentes, * p<0,001.  

 

 

 

Estes resultados indicam que a properdina contribui efetivamente para a eliminação de 

leptospiras confirmando que a Via Alternativa do Sistema Complemento é importante para a 

eliminação de leptospiras não patogênicas (Figura 12). 

Baseados em estudos da literatura (Cortes et al., 2011; Ferreira et al., 2010; 

Gaarkeuken et al., 2008; Kemper, Hourcade, 2008; Kemper et al., 2008; Spitzer et al., 2007; 

Xu et al., 2008) que descrevem a ligação da properdina diretamente na superfície de células 

apoptóticas, necróticas e em vários patógenos, nós fomos avaliar a interação da properdina 

com a superfície de leptospiras não patogênicas e patogênicas.  
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5.4. Interação da properdina com diferentes sorovares de Leptospira 

 

Interessamo-nos em estudar se a properdina poderia se ligar diretamente à superfície 

de diferentes sorovares não patogênicos e patogênicos de Leptospira. Para determinar esta 

interação, culturas de bactérias foram lavadas com PBS 1X ou VBS++, segundo o protocolo 

descrito em Materiais e Métodos pag. 56, e incubadas posteriormente por 1 h a 37 °C, sob 

agitação, com properdina purificada (comercial) ou SHN tratado com EDTA (bloqueia a 

ativação do Complemento) como fonte de properdina. Complexos de leptospira/properdina ou 

eluatos destas mesmas suspensões incubadas com SHN ou properdina comercial foram 

avaliados por ELISA e Western blot, respectivamente. 

Os resultados obtidos por ELISA (Figuras 13 e 14) indicam que properdina pode 

interagir com pelo menos três diferentes sorovares de Leptospira, seja na forma de proteína 

purificada ou presente no SHN. Melhor ligação da properdina com leptospiras foi encontrada 

quando esta proteína foi empregada purificada, pelo que podemos sugerir que talvez haja uma 

competição pela ligação com outras moléculas presentes no SHN ou que inibidores presentes 

no soro possam interferir com a capacidade de ligação da properdina na superfície das 

bactérias. Análises estatísticas (ANOVA) indicaram que a interação de properdina com cada 

sorovar é proporcional à concentração empregada, independentemente do tipo de leptospira. 

Com o emprego de SHN, esta diferença não foi observada. Observamos também que a estirpe 

Pomona liga-se menos à properdina purificada, quando comparada com a estirpe Patoc e 

Fromm. 
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Figura 13 - Ligação de properdina purificada a sorovares não patogênicos e patogênicos de 

Leptospira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leptospira patogênica: L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm; não patogênicas: L. biflexa, sorovar 

Patoc, estirpe Patoc I; leptospira patogênica (atenuada): L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona, foram 

incubadas com 2,5, 6,2 e 12,5 µg de properdina purificada equivalentes a 0, 10, 25 e 50% de SHN usado. A 

média de três experimentos independentes está mostrada, cada um realizado em triplicata. P: properdina. p<0,05. 

 

 

 

Figura 14 - Ligação da properdina a leptospiras não patogênicas e patogênicas, após 

incubação com SHN 

 

 

 

Leptospira patogênica: L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm; não patogênicas: L. biflexa, sorovar 

Patoc, estirpe Patoc I; leptospira patogênica (atenuada): L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona, foram 

incubadas com 2,5, 6,2 e 12,5 µg de properdina purificada equivalentes a 0, 10, 25 e 50% de SHN usado. A 

média de três experimentos independentes está mostrada, cada um realizado em triplicata. P: properdina. 

* 
* 

* * 

* 

* 
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Além disso, resultados obtidos por Western blot (Figura 15) sugerem que a leptospira 

não patogênica liga menos properdina, quando comparada com as espiroquetas patogênicas, 

ou, talvez a ligação da properdina às leptospiras patogênicas seja mais fraca e, portanto, no 

momento da eluição, este regulador positivo seria liberado em maiores quantidades. 

Observamos também a presença de duas bandas de diferentes pesos moleculares de 

properdina após eluição, correspondentes à forma de dímero, trímero e/ou tetrâmero, 

entretanto, não seria esperado encontrarmos a forma monomérica no soro (Higgins et al., 

1995). Outros trabalhos têm mostrado que, quando analisada na presença de SDS, a 

properdina é visualizada como uma banda de 53 kDa. Entretanto, Xu et al. (2008) mostraram 

que, após purificação e análise da properdina na presença de SDS em condições não 

redutoras, é também observada uma banda de 200 kDa.  

Nós especulamos que a banda de alto peso molecular encontrada nas amostras, possa 

representar complexos de properdina e proteínas de superfície de leptospira eluídas com 

glicina, ou, poderia representar outras proteínas séricas ou bacterianas com reatividade 

cruzada com os anticorpos (primário ou secundário). 

 

 

Figura 15 - Interação da properdina com diferentes sorovares de leptospira não-patogênicas e 

patogênicas 

 

 
 

L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I (não patogênica) incubada com VBS++ e SHN (pista 1 e 2), L. 

interrogans, sorovar Pomona (atenuada), estirpe Pomona incubada com VBS++ e SHN (pista 3 e 4), L. 

interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm (patogênica) incubada com VBS++ e SHN (pista 5 e 6), L. 

borgpetersenii, sorovar Javanica, estirpe Veldrat Bataviae 46 (atenuada) incubada com VBS++ e SHN (pista 7 e 

8), L. noguchi, sorovar Panama, estirpe CZ 214K (atenuada) incubada com VBS++ e SHN (pista 9 e 10) e L. 

kirshneri, sorovar Cynopteri, estirpe 3522 C (atenuada) incubada com VBS++ e SHN (pista 11 e 12). Uma 

suspensão de 5 x 108 bact/mL foi lavada três vezes com tampão VBS++ e incubada com VBS++ ou SHN contendo 

EDTA 10mM por 60 min a 37ºC sob agitação. Após cinco lavagens com tampão, as proteínas ligadas à 

superfície das bactérias foram eluídas com 80 l de glicina-HCl 0,1M, pH 2,0, e os sobrenadantes foram 

coletados após centrifugação e avaliados por Western Blot com anti-properdina. Eletroforese realizada em 

condições não redutoras. 

 

 

 1      2      3      4       5      6              7     8       9     10    11    12 
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5.5 Interação da properdina com as leptospiras na presença ou ausência de C3b 

 

Há muito tempo se sabe que a properdina interage com o C3b ligado na superfície de 

patógenos (Farries et al., 1988) e promove a estabilização da C3-convertase da Via 

Alternativa, essencial para a ativação adequada do Sistema Complemento (Fearon, Austen, 

1975), com isso, indagamo-nos se a interação direta da properdina com leptospiras poderia ser 

independente de C3b ou se exigiria que este fragmento estivesse previamente ligado. 

Avaliamos esta interação usando soro depletado de C3 (Complement Technology) e proteínas 

purificadas (Complement Technology). De forma interessante, observamos que a properdina 

pode-se ligar independente da prévia ligação de C3b tanto nos sorovares não patogênicos, 

quanto nos patogênicos de Leptospira (Figuras 16 e 17). Além disso, foi observado que a 

interação da properdina é mais intensa, quando usada purificada, reforçando nossa observação 

anterior que outras proteínas presentes no soro estariam interferindo na interação da 

properdina com a superfície bacteriana, seja por competição ou por inibição. Como sabemos, 

a concentração da properdina é relativamente baixa e isso poderia ser um fator determinante 

para influenciar na sua interação com a bactéria. 

Estes dados sugerem que a properdina pode-se ligar diretamente em ligantes 

bacterianos desconhecidos independente da deposição de C3b, como visualizada nas Figuras 

16, 17 e 18, o que nos permite suspeitar que esta proteína talvez possa interagir com padrões 

moleculares comuns a patógenos e desencadear diretamente um processo de amplificação da 

ativação da Via Alternativa, além da sua conhecida capacidade de atuar como uma molécula 

estabilizadora da C3-convertase.  

Nos ensaios anteriores quando empregada a properdina purificada, encontramos que a 

ligação desta proteína na superfície das leptospiras é maior do que quando usado o SHN como 

fonte de properdina. Para confirmar esta ligação da properdina na superfície das bactérias, 

foram realizados outros experimentos com soro depletado de C3 e com os oligômeros de 

properdina isoladas e, deste modo esclarecer melhor as interações da properdina com a 

superfície bacteriana.  
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Figura 16 - Ligação da properdina em leptospiras independentemente de C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A properdina liga-se em leptospiras não patogênicas e patogênicas, após incubação com soro depletado de C3 

(SHD C3) e SHN tratado com EDTA. L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm (patogênica); L. 

biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I (não patogênica); L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona 

(atenuada). A deposição da properdina (P) nas leptospiras foi quantificada por ELISA. Os resultados 

correspondem à media de três experimentos independentes. Diferenças estatisticamente significativas 

encontradas em relação ao tratamento com apenas VBS estão indicadas: * Patoc, • Pomona e ♦Fromm; p<0,05. 

 

 

 

Da mesma forma, conseguimos confirmar com estes resultados que a properdina se 

liga diretamente na superfície das leptospiras mesmo sem prévia deposição de C3b (Figura 

17). Além disto, os resultados obtidos neste experimento indicam-nos que o C3b também 

interage com a superfície das leptospiras diretamente ou após deposição prévia da properdina 

(Figura 18). 
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Figura 17 - Ligação da properdina a leptospiras não patogênicas e patogênicas independente 

de prévia ligação de C3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm (patogênica); L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I (não 

patogênica); L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona (atenuada). A deposição da properdina (P) foi 

quantificada por ELISA. As médias correspondem a três experimentos independentes foram consideradas, cada 

realizado em triplicata, * p<0,05. P: properdina. 

 

 

 

Figura 18 - Ligação do C3b em leptospiras não patogênicas e patogênicas na presença ou 

ausência de properdina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm (patogênica); L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I (não 

patogênica); L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona (atenuada). A deposição de C3 foi avaliada por 

ELISA. As médias de três experimentos independentes foram consideradas, cada realizado em triplicata, * 

p<0,05. 
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5.6 Interação dos diferentes oligômeros da properdina nas leptospiras 

 

Segundo Ferreira et al. (2010) formas agregadas de properdina (não fisiológicas) e de 

alto peso molecular, formadas durante a purificação protéica, podem-se ligar 

indiscriminadamente em diferentes superfícies de patógenos e consumir espontaneamente os 

níveis de proteínas do Sistema Complemento. Em visto destas observações que enfatizam a 

importância do uso das formas isoladas da properdina nativa para ensaios de interação e 

funcionais, consideramos pertinente avaliar quais dos oligômeros poderiam se ligar na 

superfície das leptospiras e se o agregado de properdina de alto peso molecular (Pn) chamado 

também de “properdina ativada” não representaria um artefato em nossos experimentos. 

Na análise feita por ELISA, os resultados mostraram que todas as formas de 

properdina interagem com os diferentes sorovares de Leptospira. Leptospiras não patogênicas 

consegue se ligar tanto na properdina não fraccionada quanto aos oligômeros de properdina 

presentes no soro humano. Entretanto, a estirpe Fromm mostrou menor ligação de P2, P3 e P4 

do que a Patoc, apessar disso, encontramos que leptospiras patogênicas apenas presentaram 

diferenças significativas à forma P4 de properdina quando comparada ao grupo controle 

(VBS), desta maneira, podemos sugerir que leptospiras patogênicas apresentam interação 

somente com o oligômero P4 de properdina, já que não foram encontradas diferenças 

significativas entre a ligação de formas P2 e P3 a estas espiroquetas quando comparadas ao 

controle negativo (VBS). Observamos também que a properdina não fracionada (P) e a forma 

Pn se ligam melhor a todas as leptospiras testadas (Figura 19). A análise estatística foi feita 

usando o teste one-way ANOVA. 
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Figura 19 - Ligação dos diferentes oligômeros da properdina a leptospiras não patogênicas e 

patogénicas 

 

 

 

    

Properdina comercial não fracionada (P), agregado de alto peso molecular não presente no soro (Pn), properdina 

na forma de dímero (P2), trimero (P3) e tetrâmero (P4). Leptospira patogênica: L. interrogans, sorovar 

Kennewicki, estirpe Fromm, leptospira não patogênica: L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I, leptospira 

patogênica (atenuadas): L. interrogans, sorovar Pomona, estirpe Pomona foram incubadas com 5 µg de cada 

proteína e a deposição da properdina foi avaliada por ELISA. As médias e o desvio padrão correspondem a 3 

experimentos independentes, empregando-se duas preparações distintas de P2, P3, P4 e Pn. Cada experimento 

foi realizado em triplicata. * p<0,05. 
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Os dados apresentados até o momento neste estudo mostram a relevância desta 

proteína reguladora positiva da Via Alternativa do Sistema Complemento para a eliminação 

de leptospiras não patogênicas. Também foi possível observar interação da properdina 

purificada e das formas isoladas dímeros (P2), trímeros (P3) e tetrâmeros (P4) descritas no 

soro com as superfícies de diferentes sorovares de leptospiras, como determinado por ELISA 

e Western Blot.  

 

 

5.7 Interação das proteínas de membrana de leptospiras patogênicas e não patogênicas 

com properdina 

 

Conforme mostramos nas Figuras 13, 14 e 15, a properdina interage com a superfície 

bacteriana de leptospiras patogênicas e não patogênicas. Deste modo, fomos avaliar se 

componentes presentes na membrana de L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não 

patogênica) e L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm (patogênica virulenta) se 

ligariam à properdina do soro humano. Para isto, proteínas de membrana destas duas bactérias 

foram extraídas e submetidas à eletroforese em gel de gradiente de poliacrilamida, 

transferidas para membrana de nitrocelulose e a membrana incubada com 10% de soro 

humano normal como fonte de properdina. A detecção desta molécula ligada às proteínas de 

membrana foi realizada com anti-properdina humana produzido em coelho. 

Os resultados obtidos por Western blot, indicam que o sorovar Patoc estirpe Patoc I 

apresenta duas proteínas de membrana de aproximadamente 33 kDa e 17 kDa que interagem 

com a properdina presente no soro humano (Figura 20). Também conseguimos observar 2 

bandas de aproximadamente 33 kDa e 17 kDa do sorovar Kennewicki estirpe Fromm, 

indicando que a properdina do SHN consegue interagir com duas proteínas de membrana 

destas leptospiras (Figura 20). Quando avaliamos um painel de várias proteínas 

recombinantes de L. interrogans, observamos que a LIC11087, uma proteína presente na 

leptospira patogênica (33 kDa), interagiu com a properdina purificada (Figura 20 e Figura 

21). Infelizmente, não tivemos acesso a proteínas recombinantes de L. biflexa para melhor 

abordar esta questão. 
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Figura 20 - Análise da interação de proteínas de membrana de leptospiras patogênicas e não 

patogênicas com properdina 

 

 

                                                                            

 

Proteínas extraidas de membrana celular de L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não patogênica) e L. 

interrogans sorovar Kennewicki estirpe Fromm (patogênica virulenta) foram submetidas a SDS–PAGE, e 

transferidas para membranas de nitrocelulose. As membranas então foram incubadas com 10% de SHN como 

fonte de properdina, detectada com anticorpo policlonal anti-properdina.  

 

 

 

5.8 Análise da interação da properdina com as proteínas recombinantes de leptospira 

 

Baseadas nos resultados obtidos que mostraram que a properdina pode reconhecer 

especificamente ligantes presentes na superfície das leptospiras patogênicas e não 

patogênicas, direcionamos nosso estudo para identificar possíveis proteínas bacterianas 

capazes de se ligarem à properdina. Para isto, diferentes proteínas recombinantes de 

Leptospira interrogans foram incubadas com properdina purificada (Complement 

Technology) e a ligação foi detectada com anticorpo humano policlonal anti-properdina. 

Entre as proteínas estudadas, apenas a lipoproteína LIC11087, uma proteína presente 

unicamente na superfície de leptospiras patogênicas, interagiu com a properdina, como 

mostrado na Figura 21.  
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Figura 21 - Interação da properdina com proteínas recombinantes da L.interrogans por 

ELISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas recombinantes (0,5 µg) de Leptospira interrogans foram imobilizadas em placas e incubadas com 0,5 

µg de properdina (P). A ligação foi quantificada por ELISA usando anticorpo policlonal anti-properdina humana. 

Estes dados representam a média de 3 experimentos independentes, cada um realizado em triplicata, *p<0,05. 

  

 

 

Uma vez tendo mostrado que a proteína LIC11087 de L. interrogans interagia com a 

properdina purificada, decidimos avaliar mais precisamente quais oligômeros de properdina 

presentes no soro se ligariam a esta proteína recombinante de leptospira, por ELISA. Os 

resultados indicam até o momento que tanto o oligômero P2, P3, P4 como o Pn interagem 

com a proteína LIC11087 recombinante de leptospira. Observamos que não há diferenças 

significativas na ligação dos oligômeros presentes no soro humano à proteína LIC11087, no 

entanto, a ligação é significativamente maior quando comparada ao controle negativo (PBS) 

(Figura 22). Esta interação deve ser menor ainda se tivesse usado concentrações equivalentes 

dos oligômeros de properdina. Os resultados também mostram que a interação da properdina 

à lipoproteína LIC11087 é maior quando usada a properdina na forma não fraccionada. 

Entretanto, a ligação do Pn à proteína LIC11087 é muito similar à ligação da properdina 

purificada (Figura 22).  
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Figura 22 - Interação da proteína LIC11087 com os diferentes oligomero de properdina por 

ELISA 
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A proteína recombinante LIC11087 de Leptospira interrogans foi imobilizada em placas e incubada com 0,5 µg 

de properdina (P) ou com P2, P3 e P4. A ligação foi quantificada usando anticorpo policlonal anti-properdina. 

Estes dados representam a média de três experimentos independentes, cada um realizado em triplicata, 

empregando-se duas preparaçõesindependentes de P2, P3, P4 e Pn, * p<0,05. 

 

 

 

5.9 Ensaio de competição   

 

Para investigar se há uma possível competição da ligação da properdina e FH pela 

proteína LIC11087 outros ensaios foram feitos, uma vez que já foi mostrado pelo nosso grupo 

que FH também se liga nesta proteína recombinante de leptospira (dados ainda não 

publicados), e, uma vez ligado este regulador negativo do Sistema Complemento, mantém a 

sua atividade como co-fator do FI na clivagem de C3b, sendo assim um mecanismo de evasão 

pelas bactérias patogênicas de leptospira (Castiblanco-Valencia et al., 2012). A proteína 

LIC11087 foi imobilizada na placa e incubada com 1 µg de FH e properdina em diferentes 

concentrações (0; 0,5; 1; 2,5; 5 e 10 µg).  

Os ensaios de competição foram realizados em duplicata para conseguir detectar as 

proteínas reguladoras FH e properdina com anticorpos específicos. Como podemos observar 

na Figura 23, quantidades crescentes de properdina não afetam a interação entre a proteína 
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LIC11087 e o FH. Desta maneira, os resultados sugerem que possivelmente estas moléculas 

apresentem sítios de ligação distitintos. Porém, quando incubamos unicamente a properdina 

(1 µg) com a proteína LIC11087, percebemos que a ligação é maior do que quando esta 

presente o FH. Estes dados, sugerem que possívelmente a proteína presente unicamente em 

leptospiras patogênicas apresente certa afinidade com FH, uma vez que esta proteína 

representa um alvo da bactéria para recrutar um importante regulador negativo do Sistema 

Complemento e por consiguiente, evadir a ativação da Via Alternativa. 

 

 

 

Figura 23 - Análise da competição de FH e properdina pela proteina recombinante LIC11087 

 

 

 

A proteína recombinante LIC11087 de Leptospira interrogans foi imobilizada em placas de ELISA e incubadas 

ao mesmo tempo com FH (1 µg) e properdina (P) em diferentes concentrações (0; 0,5; 1; 2,5; 5 e 10 µg) para 

determinar possível competição entre estas duas proteínas do Sistema Complemento. Ambas proteínas foram 

detectadas com anticorpos específicos para cada uma (anticorpo anti-FH e anti-properdina). Experimento feito 

em triplicata. A linha horizontal representa as condições de equimolaridade no SHN para os oligômeros P2, P3 e 

P4 em relação ao FH. 
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5.10 Avaliação da atividade reguladora da properdina uma vez ligada à superfície 

bacteriana  

  

Na sequência, indagamo-nos se a properdina ligada na superfície das leptospiras 

exibiria capacidade reguladora sobre uma nova C3 convertase na bactéria. Para observar a 

formação do complexo PC3bBb, as bactérias foram primeiramente pré-incubadas com 

properdina, e após várias lavagens, foram novamente incubadas com soro depletado de 

properdina como fonte de demais proteínas da Via Alternativa. Para a quantificação do 

complexo enzimático PC3bBb da Via Alternativa, empregamos a técnica de ELISA usando 

anti-FB policlonal. Todos os experimentos das Figuras 24 e 25 foram realizados 

concomitantemente. Observamos uma significativa atividade reguladora da properdina 

depositada na superfície do sorovar Patoc (não patogénica), quando comparada com a que não 

tinha sido pré-incubada com properdina, promovendo desta maneira, a formação da C3-

convertase da Via Alternativa na L. biflexa (Figura 24). Observamos também no sorovar 

patogênico, um pouco da atividade de properdina como regulador (Figura 25). Já na ausência 

da properdina, a formação da C3-convertase da Via Alternativa não foi observado em nenhum 

dos sorovares de leptospira. Estes resultados sugerem a importância da properdina para a 

estabilização e formação da C3-convertase da Via Alternativa do Sistema Complemento, e, 

uma vez depositada esta proteína na bactéria poderia atuar como um possível iniciador da 

formação da C3-convertase desta via do Sistema Complemento.  

A habilidade de leptospiras patogênicas (virulentas) em evadir ao ataque do Sistema 

Complemento já havia sido descrita há muitos anos (Cinco, Banfi, 1983; Johnson, Harris, 

1967). Outros estudos também mostraram que cepas patogênicas são capazes de sequestrar 

FH do soro do hospedeiro como mecanismo de evasão (Barbosa et al., 2009; Meri et al., 

2005). Além disso, também, foi caracterizado que os domínios 5-7 e 19-20 de FH, são os 

únicos domínios que interagem com as leptospiras patogênicas (Castiblanco-Valencia et al., 

2012). Considerando este fato, perguntamo-nos se o uso de uma proteína recombinante 

inibitória da função reguladora do FH poderia incrementar a ativação do Sistema 

Complemento nas leptospiras, principalmente nas patogênicas. Para tanto, usamos dois 

fragmentos recombinantes de FH, o fragmento rH5-7 e rH19-20, este último conhecido por 

inibir a ligação do FH ao C3b e as células do hospedeiro e, portanto, a sua atividade 

reguladora (Banda et al., 2013; Ferreira et al., 2006; Ferreira, Pangburn, 2007). A ativação da 

Via Alternativa foi medida segundo a formação do complexo C3-convertase usando anticorpo 

policlonal para FB. Observamos um aumento da ativação da Via Alternativa no sorovar Patoc 
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quando pré-incubada com properdina (Figura 24). A presença dos fragmentos recombinantes 

rH5-7 e 19-20 do FH no soro depletado de properdina incremento significativamente a 

formação da C3-convertase da Via Alternativa nas bactérias não patogênicas (Figura 24 e 

Tabela 4). Também observamos um aumento na formação da C3-convertase da Via 

Alternativa quando leptospiras patogênicas foram pré-incubadas com properdina na presença 

de soro humano depletado de properdina ou SHN tratado com estes dois fragmentos de FH, 

no entanto, não foram encontradas diferenças significativas quando comparados com o seu 

respectivo grupo sem tratamento (Figura 25 e Tabela 5). Foram observadas diferenças 

significativas no incremento da atividade da Via Alternativa nas leptospiras patogênicas 

quando incubadas com SHN na presença do fragmento rH5-7 quando comparadas com as 

bactérias incubadas unicamente com soro humano depletado de properdina (Figura 25).  

Estes dados confirmam que a properdina além de interagir com as diferentes estirpes 

de leptospira, esta proteína, é capaz de ativar a Via Alternativa uma vez ligada na superfície 

de leptospiras, principalmente das não patogênicas. Nossos resultados também confirman que 

a properdina é importante na eliminação destas bactérias mediada pela Via Alternativa. 

Porém, leptospiras patogênicas conseguem inibir a ativação desta via do Complemento, 

mesmo na presença do fragmento rH19-20.  
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Figura 24 - Atividade reguladora da properdina previamente ligada em leptospiras não 

patogênicas 

 

 

 

 

 

A formação da C3-convertase na superfície de leptospira foi medida por ELISA usando anticorpo policlonal 

anti-fator B (FB). Leptospiras não patogênicas: L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I foram incubadas com 5 

µg de properdina (P). A. Soros sem tratamento; B. Soros tratados com 25 µM do fragmento recombinante de FH 

rH5-7; C. Soros tratados com 25 µM do fragmento recombinante de FH rH19-20; D. Soros tratados com 25 µM 

dos fragmentos recombinantes de FH rH5-7 e 19-20. SHD-P: soro humano depletado de properdina (P); SHN: 

soro humano normal; SHNi: soro humano normal inativado pelo calor. As médias são de três experimentos 

independentes, realizados cada um em triplicata (* p < 0,05). Os resultados foram submetidos ao teste estatístico 

ANOVA one-way não paramétrico GraphPad Prism 5. 
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Tabela 4 – Resultados referentes à Figura 24 da atividade reguladora da properdina 

previamente liga a leptospiras não patogênicas 

 

 

 SHD-P P + (SHD-P) SHN 

 0.529 1.010 1.732 

   rH5-7 0.370 1.114 1.754 

rH19-20 0.380 0.995 1.192 

rH5-7 + 

rH19-20 
0.320 1.649 * 2.056 * 

 

A formação da C3-convertase na superfície de leptospira foi medida por ELISA usando anticorpo policlonal 

anti-fator B (FB). Leptospiras não patogênicas: L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I. Dados correspondem as 

médias de três experimentos independentes, realizados cada um em triplicata representados na Figura 24. * 

Representa diferenças significativas quando comparadas ao tratamento das bactérias unicamente com P + (SHD-

P), p < 0,05. SHD-P: soro humano depletado de properdina (P); SHN: soro humano normal. As médias são de 

três experimentos independentes, realizados cada um em triplicata (* p < 0,05). Os resultados foram submetidos 

ao teste estatístico ANOVA one-way não paramétrico GraphPad Prism.  
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Figura 25 - Atividade reguladora da properdina previamente ligada em leptospiras 

patogênicas 

 

 

 

 

 

 

A formação da C3-convertase na superfície de leptospira foi medida por ELISA usando anticorpo policlonal 

anti-fator B (FB). Leptospiras patogênicas: L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm foram incubadas 

com 5 µg de properdina (P). A. Soros sem tratamento; B. Soros tratados com 25 µM do fragmento recombinante 

de FH rH5-7; C. Soros tratados com 25 µM do fragmento recombinante de FH rH19-20; D. Soros tratados com 

25 µM dos fragmentos recombinantes de FH rH5-7 e 19-20. SHD-P: soro humano depletado de properdina (P); 

SHN: soro humano normal; SHNi: soro humano normal inativado pelo calor. As médias são de três 

experimentos independentes, realizados cada um em triplicata (* p < 0,05). Os resultados foram submetidos ao 

teste estatístico ANOVA one-way não paramétrico GraphPad Prism 5. 
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Tabela 5 - Resultados referentes à Figura 25 da atividade reguladora da properdina 

previamente liga a leptospiras patogênicas 

 

 

 SHD-P P + (SHD-P) SHN 

 0.338 0.530 0.472 

rH5-7 0.269 0.555 0.738 

rH19-20 0.340 0.524 0.742 

rH5-7 + 

rH19-20 
0.420 0.633 0.769 

 

 

A formação da C3-convertase na superfície de leptospira foi medida por ELISA usando anticorpo policlonal 

anti-fator B (FB). Leptospiras patogênicas: L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm. Dados 

correspondem as médias de três experimentos independentes, realizados cada um em triplicata representados na 

Figura 25. SHD-P: soro humano depletado de properdina (P); SHN: soro humano normal. As médias são de três 

experimentos independentes, realizados cada um em triplicata (* p < 0,05). Os resultados foram submetidos ao 

teste estatístico ANOVA one-way não paramétrico GraphPad Prism.  

 

 

 

 

5.11 Avaliação da fagocitose de leptospiras patogênicas e não patogênicas mediada pela 

properdina em neutrófilos humanos   

 

Uma vez que observamos que leptospiras ligam properdina, decidimos então 

investigar se esta proteína teria a capacidade de contribuir para a fagocitose destas bactérias 

por neutrófilos humanos. Para tanto, neutrófilos do sangue periférico de indivíduos sadios 

foram isolados por sedimentação em Dextran (Sigma-Aldrich) seguida de centrifugação em 

gradiente de Ficoll-Hypaque (GE Healthcare). Em seguida, as células foram incubadas por 30 

min e 60 min com bactérias patogênicas e não patogênicas de leptospiras, pré-incubadas com 

properdina purificada a 37 °C. Seguidamente, o DNA das bactérias foi extraído e purificado e, 

a quantificação das bactérias fagocitadas foi avaliada por qPCR.  

Nossos resultados mostram que na presença da properdina, leptospiras não 

patogênicas são mais rapidamente fagocitadas do que na ausência desta proteína, após um 

período de incubação de 30 minutos (Figura 26). Leptospiras patogênicas foram pouco 

fagocitadas por PMNs, quando as bactérias foram pré-incubadas com properdina (Figura 26).  
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Figura 26 - Fagocitose de leptospiras patogênicas e não patogênicas incubadas com 

properdina por neutrófilos humanos 

 

 

 

 

  

 

 

PMNs humanos foram incubados por 30 min com L. interrogans, sorovar Kennewicki, estirpe Fromm 

(patogênicas) e L. biflexa, sorovar Patoc, estirpe Patoc I (não patogênica), previamente incubadas ou não com 10 

µg de properdina (P) ou C3b para avaliação da fagocitose destas bactérias por qPCR. Cada experimento foi 

realizado em triplicata, * p<0,001. 
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6 DISCUSSÃO  

 

A Via Alternativa do Sistema Complemento é importante para a imunidade inata e 

adquirida do hospedeiro e, uma vez ativada, ela constitui um mecanismo de defesa importante 

para a eliminação de diferentes patógenos e células alteradas (Kemper et al., 2010; Medzhitov 

et al., 2000; Müller-Eberhard, 1988; Pangburn, 1989). Após a formação da C3-convertase da 

Via Alternativa, a presença da properdina é fundamental para a estabilização deste complexo 

enzimático (PC3bBb) (Fearon et al., 1976; Muller-Eberhard, 1983). Comprovando este fato, 

pacientes deficientes de properdina são mais susceptíveis a infecções causadas por Neisseria 

meningitidis (Sjoholm, 1990), pneumonia e otite média (Schejbel et al., 2009). Em condições 

fisiológicas a properdina é encontrada na forma de dímero, trímero e tetrâmero, formados por 

associações de monômeros idênticos (53 kDa) (Pangburn, 1989; Smith et al., 1984).  

Desde os trabalhos de Pillemer (1954) sabe-se que a properdina pode reconhecer 

diferentes alvos de patógenos e, subsequentemente, ativar o Complemento (Fearon, 1979; 

Pillemer et al., 1954). Como até o presente momento, não há na literatura trabalhos que 

desvendem o papel da properdina durante a infecção por leptospiras decidimos explorar em 

detalhes este ponto. Para começar nossos estudos, iniciamos com a obtenção de soros 

depletados desta proteína do Sistema Complemento. A depleção da properdina do soro por 

cromatografia por afinidade ou após tratamento com zimosan, resultou na diminuição da 

ativade mediada pela Via Alternativa, confirmando a sua importância para a regulação 

positiva da C3-convertase desta via. Entretanto, também constatamos que as demais vias de 

ativação (Clássica e das Lectinas) foram igualmente afetadas. Acreditamos que esta redução 

tenha sido provavelmente provocada pela composição da resina CNBr-Sepharose que deve ter 

consumindo moléculas centrais do Complemento como o C3 e, portanto, reduziu a atividade 

das três vias de ativação. Outra possibilidade a ser considerada é que durante a manipulação 

do soro, proteínas tenham sido degradadas, uma vez que muitas são termolábeis. Com a 

inativação das três via, não pudemos continuar com este tipo de procedimentos, a partir de 

então empregamos soro comercial humano depletado desta proteína. 

A relevância da properdina para eliminação de leptospiras não patogênicas in vitro foi 

claramente confirmada, ao observarmos que 70% dessas bactérias sobrevivem na presença de 

soro depletado desta proteína. À medida que properdina purificada foi adicionada ao soro 

depletado em concentrações crescentes, a atividade bactericida desde soro foi recuperada. 

Deste modo podemos confirmar que a lise mediada pelo Complemento é um dos principais 

mecanismos efetores no controle de infecção por tais bactérias, comprovando trabalhos 
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anteriores que atribuem a ativação da Via Alternativa do Sistema Complemento como um 

importante mecanismo para a eliminação de leptospiras não patogênicas (L. biflexa), durante 

as primeiras horas de infecção (Barbosa et al., 2009; Meri et al., 2005). Já no caso de 

leptospiras patogênicas, estas bactérias resistem à eliminação pelo Sistema Complemento 

(Barbosa et al., 2009; Meri et al., 2005), atribuída a mecanismos de evasão da resposta imune, 

entre eles aquisição de FH e C4BP, reguladores negativos respectivamente da Via Alternativa 

(FH), Via Clássica e das Lectinas (C4BP) do Sistema Complemento (Barbosa et al., 2009, 

Barbosa et al., 2010; Castiblanco-Valencia et al., 2012) e secreção de proteases por 

leptospiras patogênicas que clivam proteínas do Sistema Complemento (Fraga et al., 2014).  

Com base em nossos resultados e de outros autores (Cortes et al., 2011; Ferreira et al., 

2010; Gaarkeuken et al., 2008; Hourcade, 2006; Kemper et al., 2008; Spitzer et al., 2007; Xu 

et al., 2008), decidimos investigar se a properdina poderia se ligar diretamente à superfície de 

leptospiras não patogênicas e patogênicas e se, após sua ligação, ela contribuiria para ativação 

do Sistema Complemento na superfície bacteriana e, portanto, para o controle da leptospirose.  

Como mostramos, tanto leptospiras patogênicas, atenuadas e não patogênicas 

permitem a ligação de properdina purificada na sua superfície. Semelhantes resultados foram 

observados com soro, como fonte de properdina, mas a intensidade de ligação foi menor, 

quando analisada por ELISA. Observações similares foram descritas no trabalho de Spitzer et 

al. (2007), quando mostraram também que a properdina purificada foi capaz de se ligar em 

Neisseria gonorrhoeae, porém menos intensamente quando soro foi empregado, sugerindo 

que possíveis inibidores talvez estejam presentes no soro e poderiam interferir com a 

interação da properdina com Neisseria. Uma possibilidade de inibidor sérico foi aventada por 

Mitchell, Hourcade (2008) que descreveram a capacidade da proteína amilóide P de inibir a 

properdina.  

Acreditamos que moléculas inibidoras presentes no soro, também estejam interferindo 

na habilidade da properdina se ligar na superfície das leptospiras, já que quando as bactérias 

foram incubadas com SHN, observamos uma menor ligação de properdina quando comparada 

com as bactérias incubadas com proteína purificada. Também aludimos esta menor ligação à 

competição da properdina pelo sítio de ligação com várias outras proteínas presentes no soro, 

envolvidas possivelmente no processo do reconhecimento de microrganismos.  

Outro ponto interessante foi a ligação direta da properdina na superfície das diferentes 

estirpes de leptospira, independentemente da deposição de C3b (Figuras 16 e 17). Isto sugere 

que a properdina poderia reconhecer diretamente padrões moleculares desta espiroqueta e 

consequentemente iniciar a ativação da Via Alternativa ao se ligar a ela, com deposição 
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consecutiva de C3b até C9. Além disso, observamos também que o fragmento C3b pode 

interagir com a superfície das leptospiras não patogênicas e patogênicas. Desta maneira, 

nossos resultados reforçam a existência dos dois modelos (direto e indireto) de participação da 

properdina na ativação da Via Alternativa do Sistema Complemento, uma vez que a 

properdina pode se ligar na superfície das leptospiras tanto na ausência quanto na presença de 

C3b. Isto está de acordo com os dados apresentados em diferentes estudos que mostraram que 

a properdina, além de ser um regulador positivo, também possui capacidade de reconhecer 

direta e mais seletivamente superfícies-alvo. Dentre estes, destacam-se a Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydea pneumoniae, células apoptóticas e necróticas, eritrócitos de coelho 

assim como o zimosan (Cortes et al., 2011; Ferreira et al., 2010; Kemper et al., 2008; Spitzer 

et al., 2007; Xu et al., 2008). Deste modo, podemos inferir que a properdina poderia participar 

do reconhecimento de moléculas presentes em microrganismos por meio de receptores ainda 

não estudados.  

Estudos anteriores enfatizaram a importância do uso das formas isoladas presentes de 

properdina no soro, uma vez que, após o processo de purificação, há formação de agregados 

de alto peso molecular da properdina (Pn), não presentes em condições fisiológicas, e estes 

agregados podem induzir a ativação do Sistema Complemento na fase fluida (Cortes et al., 

2011; Ferreira et al., 2010;). Neste trabalho, demonstramos que leptospiras não patogênicas 

conseguem se ligar em todos os oligômeros de properdina, assim como na properdina não 

fracionada e com a forma Pn. Diferentemente, leptospiras patogênicas interagiram com menor 

intensidade com os oligômeros P2, P3 e P4 do que com a properdina não fracionada e na 

forma Pn, esta última ausente no SHN. Ressaltamos que a ligação com os oligômeros P2 e P3 

com leptospiras patogênicas não foi significativa, quando comparada ao grupo controle sem 

properdina. Podemos sugerir que leptospiras patogênicas evitam a ligação dos oligômeros de 

properdina presentes em maior quantidade no soro e isto poderia representar um adicional 

mecanismo de escape.  

Além de confirmar que a properdina é capaz de interagir com leptospiras, estes 

resultados mostram a relevância da properdina para eliminação de leptospiras, principalmente 

das não patogênicas. Foi observado que a properdina consegue-se ligar às células HK-2, 

obtidas de túbulo proximal renal (Gaarkeuken et al., 2008). Assim, acreditamos que a ligação 

da properdina observada na superfície de leptospiras patogênicas seja de alguma forma 

importante para invasão destas bactérias às células do hospedeiro e por consiguiente a sua 

disseminação, uma vez que o rim é um dos órgãos-alvo de colonização por leptospiras 

patogênicas. 
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No intuito de encontrar possíveis ligantes de leptospiras para properdina, investigamos 

quais proteínas de membrana destas bactérias poderiam participar ativamente nesta interação. 

Após análise por Western blot, observamos a presença de duas bandas de aproximadamente 

33 kDa e 17 kDa presentes tanto nas estirpes patogênicas quanto das não patogênicas, que 

conseguiram interagir com a properdina presente no SHN. Deste modo, podemos concluir que 

existem pelo menos duas proteínas de membrana de leptospiras capazes de interagir com a 

properdina humana.  

Infelizmente, dispomos apenas de proteínas recombinantes de L. interrogans para 

completar esta investigação. Entre as proteínas estudadas, apenas a proteína LIC11087 (32 

kDa) foi capaz de se ligar à properdina. Este dado revela que possivelmente uma das proteínas 

encontradas no extrato de proteínas de membrana de leptospiras patogênicas que consegue 

interagir com a properdina do SHN, seja a LIC11087. Nós também observamos que a proteína 

LIC11087 interage com o dímero, trímero e tetrâmero da properdina, assim como pela forma 

Pn. Contudo, a interação da proteína LIC11087 com os oligômeros P2, P3 e P4 de properdina 

é significativamente menor, quando comparada com a interação com a properdina na forma 

não fraccionada e Pn. Estes dados são coerentes com os resultados acima, quando leptospiras 

patogênicas não se ligaram significativamente a estes oligômeros de properdina.  

Durante a tese de doutorado da Dra Mónica M. Castiblanco Valencia realizada em 

nosso laboratório, observou-se que a proteína LIC11087 também foi capaz de se ligar a FH e 

C4BP e inibir a ativação do Sistema Complemento e, portanto, ofereceria vantagens na 

invasão de leptospiras patogênicas ao hospedeiro (dados ainda não publicados). 

Considerando-se que a proteína LIC11087 se liga tanto na properdina (regulador positivo) 

quanto no FH (regulador negativo) da Via Alternativa, a próxima questão que surgiu foi 

avaliar se competiriam entre si por esta lipoproteína de membrana. Nossos dados mostraram 

que nas concentrações equimolares e fisiológicas a interação da proteína LIC11087 com o FH 

não foi afetada. A possibilidade da proteína LIC11087 apresentar melhor afinidade pelo FH é 

coerente com resultados anteriores, mas ainda necessita ser melhor explorada (Barbosa et al., 

2009, Barbosa et al., 2010; Castiblanco-Valencia et al., 2012, Meri et al., 2005). 

Uma vez confirmada a interação da properdina de forma direta com os diferentes 

sorovares de leptospiras, avaliamos se a properdina ligada na superfície das espiroquetas 

apresentaria atividade para promover a ativação da Via Alternativa. Observamos que a 

properdina ligada a bactérias não patogênicas apresenta maior atividade reguladora quando 

comparada com as bactérias que não tinham sido pré-incubadas com properdina, estes 

resultados revelam que além da properdina interagir com as leptospiras não patogênicas, esta 
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proteína é capaz de promover a ativação da Via Alternativa. Leptospiras patogênicas 

apresentaram pouco ou nenhuma ativação da Via Alternativa na presença da properdina na 

sua superfície. De fato, acreditamos que este efeito tenha sido apresentado por duas razões: a 

primeira, porque, como mostramos nos nossos experimentos de interação, leptospiras 

patogênicas ligam-se muito pouco aos oligômeros de properdina presentes no soro, assim 

como a proteína de membrana LIC11087; e a segunda, porque estas bactérias patogênicas 

interagem com FH, um regulador negativo da Via Alternativa (Castiblanco-Valencia et al., 

2012; Barbosa et al., 2009, Meri et al., 2005), regulando a ativação do Complemento na sua 

superfície.  

Além disso, foi caracterizado que unicamente os domínios SCRs5-7 e SCRs19-20 de 

FH interagiram com leptospiras patogênicas (Castiblanco-Valencia, et al., 2012). Com a 

finalidade de estudar se a inibição da ligação do FH à leptospiras poderia contribuir para um 

incremento na ativação da Via Alternativa nas leptopiras mediada pela properdina, soros 

humanos foram tratados com fragmentos recombinantes rH5-7 e rH19-20 do FH, capazes de 

inibir a ligação de FH em superfícies (Ferreira et al., 2006). Observamos que apenas 

leptospiras não patogênicas apresentaram maior atividade, quando incubadas com os dois 

fragmentos recombinantes de FH. A inibição do FH pelas proteínas recombinantes rH5-7 e 

rH19-20 não foi suficiente para aumentar a ativação da Via Alternativa sobre leptospiras 

patogênicas. Uma possível explicação seria a grande afinidade com FH e reduzida interação 

com properdina. Desta maneira, supomos que a ativação do Sistema Complemento nas 

bactérias patogênicas não seja vantajosa para sua sobrevivência no hospedeiro e, portanto, a 

ativação da Via Alternativa pelos dois modelos (direto e indireto) da properdina em condições 

fisiológicas seja rápidamente controlada pela adquisição de reguladores negativos do Sistema 

Complemento na superfície microbiana, inibindo a ativação do Complemento e facilitando a 

invasão e colonização nos diferentes tecidos do hospedeiro, já que leptospiras patogênicas 

apresentam distintos ligantes para o FH tais como LIC11087 (dado não publicado), LenA 

(Verma et al., 2006), LigA e LigB (Castiblanco-Valencia, et al., 2014). De fato, importantes 

fatores de virulência assim como a adquisição de reguladores negativos do hospedeiro já 

tinham sido descritas pelo nosso grupo. Mostramos também que estes reguladores depois de 

ligados na bactéria retêm a sua atividade na clivagem de proteínas- chave do Complemento 

(Castiblanco-Valencia et al., 2013; Barbosa et al., 2009; Barbosa et al., 2010).  

Em resposta aos mecanismos de defesa do hospedeiro, microrganismos patogênicos 

expressam diversos mecanismos de virulência. Ainda não é conhecido um mecanismo de 

evasão da leptospira que iniba diretamente a função da properdina, entretanto, Tsao et al. 



95 

 

 

 

(2006) mostrou um novo mecanismo pelo qual a exotocina B (SPE B), uma cisteino protease 

do Streptococcal pyrogenic, degrada properdina, prejudicando a ativação da Via Alternativa, 

e dessa forma, impede a morte da bactéria pelos neutrófilos. Esta protease também contribui 

para a degradação da fibronectina, vitronectina e fibrinogênio, desta forma evadindo o 

mecanismo de defesa do hospedeiro e incrementando a sua replicação. Por outro lado, Tyson 

et al. (2008) observaram que a proteína S20NS, uma proteína salivar de carrapato, interage 

com properdina e, após ligação, este regulador positivo se dissocia da C3-convertase, inibindo 

a completa ativação da Via Alternativa do Sistema Complemento. A evasão do Complemento 

por leptospiras patogênicas pela secreção de proteases que clivam importantes componentes 

do Complemento (C3, C3b, iC3b, C2 e C4) também foi observado por nosso grupo (Fraga et 

al., 2014). Tentamos avaliar se tais proteases seriam capazes de clivar properdina, quando 

observamos que isto somente era possível em condições de baixa especificidade com uma 

relação de enzima substrata não adequada. 

A fagocitose é um dos eventos importantes da resposta da imunidade inata do 

hospedeiro contra infecções bacterianas. Experimentos realizados por Kemper et al. (2008) 

mostraram que a properdina além de interagir com células apoptóticas, esta proteína poderia 

apresentar um importante papel na opsonização e consequentemente gerar a fagocitose destas 

células apoptóticas ligadas à properdina, sem a participação de outras proteínas do Sistema 

Complemento. Entretanto, sabe-se que leptospiras não patogênicas são eliminadas in vitro 

rapidamente pelo Sistema Complemento, enquanto as leptospiras patogênicas são invasivas e 

podem se multiplicar no sangue, aderir às células do hospedeiro e penetrar os tecidos. Em 

diferentes modelos experimentais, mostraram que a fagocitose de leptospiras é eficiente se 

estas bactérias forem opsonizadas por anticorpos específicos de IgG (Banfi et al., 1982; Wang 

et al., 1984). O iC3b gerado após ativação do Complemento seria importante para o aumento 

da fagocitose de leptospiras (Cinco et al., 2002). Mesmo assim, pouco se conhece sobre o 

mecanismo de fagocitose das leptospiras pelos fagócitos do hospedeiro.  

Neutrófilos são fagócitos atraídos rapidamente em grande número aos locais de 

infecção e fazem parte das principais células sintetizadoras de properdina, a qual uma vez 

liberada localmente seria capaz de se ligar a diferentes superfícies celulares (Kemper et al., 

2008; Kemper et al., 2010). Assim, especulamos se neutrófilos poderiam se ligar em 

leptospiras, contribuindo efetivamente para a sua eliminação no local da infecção. 

Observamos o dobro do número de bactérias não patogênicas fagocitadas, quando pré-

incubadas com properdina, em relação ao controle (sem properdina). Poucas leptospiras 

patogênicas pré-incubadas com properdina (~5%) ou somente com meio foram fagocitadas. 
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Assim, nossos resultados sugerem que, além da properdina reconhecer diretamente a 

superfície de leptospiras, também contribui para incrementar a fagocitose destas bactérias por 

PMNs, principalmente das leptospiras não patogênicas. Trabalhos sugerem que a evasão 

apresentada por bactérias patogênicas do fagolissosoma da linha celular de macrófagos 

humanos (THP-1) (Li et al., 2010), pode ser um outro mecanismo destas espiroquetas para 

evadirem a imunidade inata e posteriormente invadir órgãos-alvo do hospedeiro. Nossos 

dados confirmam os dados apresentados por estudos feitos por Toma et al. (2011) onde 

mostraram que leptospiras não patogênicas são mais rapidamente eliminadas do que 

leptospiras patogênicas em macrófagos murinos. Nossos resultados apontam para a possível 

existência de receptores de membrana em fagócitos humanos, propriedade esta ainda 

inexplorada na literatura. 

Acreditamos que os nossos dados contribuem para o conhecimento do papel da 

properdina no reconhecimento direto das leptospiras patogênicas e não patogênicas no 

controle desta infecção. Considerando-se os resultados obtidos ao longo desta tese, a 

properdina interage direta ou indiretamente com leptospiras patogênicas, atenuadas e não 

patogênicas. Entretanto, as formas mais abundantes de properdina presentes no soro (P2 e P3) 

não se ligam a leptospiras patogênicas de maneira significativa. A atividade reguladora 

negativa de FH prevalece à atividade da properdina, uma vez que a regulação positiva da Via 

Alternativa é somente observada com leptospiras não patogênicas. A lipoproteína LIC11087 

liga-se em FH e properdina, mas em sítios provavelmente distintos. Além disso, mostramos a 

relevância da properdina como opsonina na fagocitose das leptospiras por fagócitos humanos, 

sugerindo a existência de possíveis receptores de membrana nestas células. Assim, podemos 

concluir que a properdina além de ser um regulador positivo da C3-convertase da Via 

Alternativa, também poderia participar no reconhecimento de padrões moleculares de 

microrganismos e promover a ativação da Via Alternativa do Complemento.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Com a passagem de soro humano por coluna de afinidade, obtivemos uma depleção 

satisfatória de properdina. Entretanto, esta manipulação do soro afetou a atividade do Sistema 

Complemento mediada também pelas Via Clássica e Via das Lectinas, além da Via 

Alternativa. 

 

 A importância da properdina para a eliminação de leptospiras sensíveis ao soro ficou 

evidenciada de maneira dose-dependente, limitando a sobrevida destas espiroquetas.  

 

 A properdina interagiu com a superfície bacteriana de diferentes sorovares de Leptospira, 

observando-se melhor ligação desta proteína, quando usada na forma purificada.    

 

 A interação da properdina com a superfície de leptospiras é independente de uma ligação 

prévia com C3b. No entanto, na presença de outras proteínas plasmáticas, esta ligação é 

menor. 

 

 A properdina ligada à superfície de leptospiras não patogênicas favoreceu a formação de C3-

convertase melhor do que quando ligada em leptospiras patogênicas. 

 

 A interação da properdina com leptospiras não patogênicas pode ocorrer com as formas 

dimérica, trimérica e tetramérica, assim como com a forma de alto peso molecular formada 

após congelamento e descongelamento da properdina purificada. Entretanto, leptospiras 

patogênicas mostraram pouca interação com os distitos oligômeros de properdina. 

 

 A lipoproteína recombinante LIC11087, presente unicamente em leptospiras patogênicas, 

interage com a properdina humana. Confirmamos também que esta proteína recombinante de 

Leptospira interrogans interage com todos os oligômeros de properdina presentes no soro, 

porém com menor intensidade com P2, P3 e P4. 

 

 Não há competição entre a properdina e FH por sítios de ligação da proteína LIC11087. 
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 A ligação da properdina na superfície de leptospiras não patogênicas contribuiu para um 

aumento maior da fagocitose por polimorfonucleares humanos. A interação da properdina 

com leptospiras patogênicas não parece ser relevante para a fagocitose destas bactérias. 
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