
 
 

 
 

 

 

 

 

 

MÓNICA MARCELA CASTIBLANCO VALENCIA 

 

 

INTERAÇÃO DE PROTEÍNAS DE MEMBRANA DE 

 LEPTOSPIRA COM OS REGULADORES FATOR H E  

C4BP DO SISTEMA COMPLEMENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências. 

 

Área de concentração: Imunologia 

Orientadora: Profa. Dra. Lourdes Isaac 

Co-orientadora: Profa. Dra. Angela Silva Barbosa 

Versão original 

 

 

 

 

 
São Paulo 

2014 



 
 

RESUMO 
 
Castiblanco-Valencia MM. Interação de proteínas de membrana de leptospira com os 
reguladores Fator H e C4BP do sistema complemento humano. [tese (Doutorado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
A capacidade da Leptospira de escapar do sistema complemento é fundamental para a 
infecção seja bem sucedida. Esta hipótese é apoiada por resultados in vitro que demonstram 
que espécies saprófitas de leptospira morrem em poucos minutos na presença de soro humano 
normal, enquanto espécies patogênicas são capazes de sobreviver por longos períodos de 
tempo. Diferentes mecanismos envolvidos na evasão das leptospiras da morte mediada pelo 
complemento têm sido descritos, como a ligação a reguladores negativos do sistema 
complemento e a proteínas da cascata de coagulação, além da secreção de proteases capazes 
de interromper a ativação do sistema complemento. Neste estudo demonstramos que a 
aquisição do Fator H (FH) pela leptospira é crucial para a sobrevivência das bactérias no soro. 
A ligação de leptospiras a estes reguladores do complemento é mediada pelas proteínas 
leptospiral immunoglobulin-like (Lig) A e LigB, proteínas presentes somente em espécies 
patogênicas. FH se liga às proteínas Lig principalmente pelos short consensus repeat 5 e 20. 
Ensaios de competição sugerem que FH e C4BP interagem com sítios de ligação diferentes 
nas proteínas Lig. Ambas as proteínas reguladoras FH e C4BP mantêm atividade de co-fator, 
quando ligadas às Ligs, mediando a degradação de C3b e C4b pelo Fator I (FI). Para 
determinar o papel específico destas proteínas na evasão ao complemento foram utilizadas 
leptospiras transgênicas L. biflexa sorovar Patoc expressando as proteínas LigA ou LigB de L. 

interrogans. Demonstramos que a aquisição de FH e C4BP pelas leptospiras transgênicas que 
expressam LigA e LigB exerce um papel protetor, sendo crucial para a sobrevida destas 
bactérias. Verificamos também que tanto FH como C4BP mantêm a atividade de co-fator, 
sugerindo que a aquisição destes reguladores na membrana bacteriana pode contribuir para a 
resistência à morte mediada pelo sistema complemento. Análises por citometria de fluxo 
confirmaram a capacidade da L. biflexa expressando LigA e LigB para controlar a deposição 
de C3, C4 e do complexo de ataque à membrana, aumentando sua sobrevida no soro. Outra 
estratégia utilizada pelos patógenos é a aquisição de plasminogênio e a sua conversão em 
plasmina, a qual é capaz de clivar os componentes do complemento C3b e C5 na superfície do 
patógeno. Demonstramos que as proteínas Lig foram capazes de se ligar a plasminogênio, o 
qual foi ativado em plasmina pela adição do ativador de plasminogênio tipo uroquinase 
(uPA). Além de degradar fibrinogênio, essa plasmina ativa foi capaz de degradar C3b e C5, 
inativando essas proteínas e bloqueando assim as três vias do complemento. Em conclusão, 
demonstramos que a expressão heteróloga de LigA e LigB em L. biflexa foi capaz de conferir 
proteção contra a morte mediada pelo complemento. As proteínas Lig são moléculas 
multifuncionais que contribuem para a adesão e evasão imune, sendo a identificação desses 
ligantes em leptospiras de grande relevância, uma vez que podem representar alvos de 
interferência na resposta imunológica.  
 
Palavras-chave: Sistema Complemento. Leptospira. Evasão Imune. Proteínas Lig. Fator H. 
C4BP. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Castiblanco-Valencia MM. Interaction of Leptospira membrane proteins with human 
complement regulators Factor H and C4BP. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
The ability of Leptospira to evade the complement system is crucial for a successful infection. 
This assumption is supported by in vitro results demonstrating that saprophytic leptospiral 
strains are killed within a few minutes in the presence of normal human serum whereas 
pathogenic ones are able to survive for much longer periods of time. Different mechanisms 
have been shown to be involved in evasion of complement-mediated killing such as binding 
to negative complement regulators, coagulation cascade proteins and the secretion of 
proteases. In this study, we demonstrate that acquisition of Factor H (FH) on the Leptospira 
surface is crucial for bacterial survival in the serum and that these spirochetes, besides 
interacting with FH, FHR-1 and C4BP, also acquire FHL-1 from human serum. We also 
demonstrate that binding to these complement regulators is mediated by leptospiral 
immunoglobulin-like (Lig) proteins, proteins that are present only in pathogenic but not in 
saprophytic species. FH binds to Lig proteins via short consensus repeat 5 and 20. 
Competition assays suggest that FH and C4BP have distinct binding sites on Lig proteins. 
Moreover, FH and C4BP bound to immobilized Ligs display cofactor activity, mediating C3b 
and C4b degradation by Factor I (FI). Here we also used the saprophyte L. biflexa serovar 
Patoc expressing L. interrogans LigA ou LigB proteins to determine the specific role of Lig 
proteins in complement evasion. We demonstrated that acquisition of FH and C4BP by the 
LigA and LigB transformed L. biflexa but not L. biflexa have the protective role, being crucial 
by bacterial survival. We also found that both FH and C4BP maintain the co-factor activity 
indicating that acquisition of complement regulators in the surface membrane may contribute 
to the leptospiral serum resistance. Analysis by cytometer flow also confirmed the ability of 
L. biflexa expressing LigA and LiB to control the deposition of C3, C4 and MAC increasing 
the possibilities of survival in the serum. In conclusion, we have demonstrated that the 
heterologous expression of ligA and ligB in L. biflexa was able to confer protection against 
complement system attack. Another strategy employed by pathogens is the acquisition of 
plasminogen and its conversion to plasmin, which is able to cleave the complement 
components C3b and C5 on the pathogen’s surface. We demonstrate that the Lig proteins 
were able to bind plasminogen, which was activated to plasmin by addition of human 
urokinase type plasminogen activator (uPA). We also show that plasminogen bound to Lig 
proteins was converted to active plasmin and this enzyme was able to degrade the fibrinogen, 
C3b and C5. These cleavages inactivate C3b and C5, preventing progression of the 
complement cascade and blocking the three complement pathways. The identification of these 
leptospiral ligands is of great relevance since they may represent targets for immune 
interference. We conclude that Lig proteins are multifunctional molecules that contribute to 
leptospiral adhesion and immune evasion.  
 

Keywords: Complement system. Leptospira. Immune evasion. Lig proteins. Factor H. C4BP. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A leptospirose 

 

A leptospirose é uma zoonose emergente, de distribuição mundial, causada pela 

infecção por espécies patogênicas de Leptospira. O número de casos de leptospirose que 

ocorrem anualmente não é conhecido com precisão. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde, a incidência anual é aproximadamente de 5 casos por cada 100.000 indivíduos, 

excluindo surtos. A estimativa é baixa, uma vez que muitos casos de leptospirose não são 

notificados e outros tantos não são diagnosticados, devido à falta de conscientização sobre a 

doença e dificuldades na realização dos testes de confirmação laboratorial (WHO, 2011). A 

incidência da doença é significativamente mais elevada em países de clima tropical em 

virtude da sobrevivência prolongada das bactérias em ambientes quentes e úmidos (Bharti et 

al., 2003; Faine et al., 1999; Levett, 2001). Além das condições climáticas, fatores 

relacionados a problemas de saneamento básico, agravados pelas enchentes decorrentes de 

fortes chuvas, aumentam consideravelmente as possibilidades de exposição da população a 

animais infectados ou ambientes contaminados pela bactéria. A doença é sazonal, com picos 

de incidência ocorrendo durante as estações chuvosas nos países de clima quente e no verão 

ou no outono em países de clima temperado (Levett, 2001). Segundo o Ministério da Saúde 

no Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos 

chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes associadas 

à aglomeração populacional de baixa renda, a condições inadequadas de saneamento e à alta 

infestação de roedores infectados. Alguns profissionais são mais vulneráveis para contrair esta 

infecção por leptospiras como agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, 

trabalhadores em limpeza e desentupimento de esgotos, catadores de lixo, laboratoristas e 

militares, entre outros. No entanto, no Brasil a maior parte dos casos ainda ocorre entre 

pessoas que habitam ou trabalham em locais com infra-estrutura sanitária inadequada e 

permanentemente expostos à urina contaminada de roedores. No período entre 2000 e 2012, 

foram confirmados em nosso país 47.518 casos de leptospirose (média anual de 3.655 casos). 

A letalidade média para o período foi de 10%. Entre os casos confirmados o sexo masculino 

foi o mais atingido (80%), na faixa etária de 20 a 34 anos (32%), e do total de casos 4.832 

evoluíram para o óbito (Ministério da Saúde de Brasil, 2014).  

 A leptospirose é transmitida ao ser humano pela exposição ao solo ou água 

contaminados com a urina de animais infectados. O Rattus norvegicus é o principal 
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reservatório associado a epidemias urbanas, pois excreta leptospiras viáveis pela urina 

capazes de sobreviver por dias ou até semanas no solo ou na água (Faine et al., 1999). 

Animais selvagens como morcego e veado, animais domésticos como cães e gatos e de 

interesse econômico como bovinos, suínos e equinos compõem a lista de hospedeiros desta 

bactéria (Ko et al., 2009).  

O período de incubação da leptospirose é de 2 a 20 dias. O desenvolvimento clínico da 

doença é bifásico: a fase aguda ou septicêmica caracterizada pela presença de leptospiras no 

sangue dura aproximadamente uma semana, seguida pela fase convalescente ou imune 

caraterizada pela produção de anticorpos e excreção de leptospiras pela urina (Figura 1). 

Nesta fase os sintomas iniciam com febre elevada, calafrios, vômitos, derrame conjuntival, 

cefaleia intensa e mialgia. Grande parte das complicações típicas da infecção decorre da 

internalização de leptospiras nos tecidos durante a fase imune (Levett, 2001). O espectro de 

manifestações clínicas é amplo, variando de formas subclínicas até formas graves ou fatais. 

Nesses casos, a fase septicêmica evolui para uma doença ictérica grave, com disfunção renal, 

fenômenos hemorrágicos, alterações hemodinâmicas, cardíacas, pulmonares e de consciência, 

acarretando taxas de letalidade que variam de 5 a 15% em diversas casuísticas. Recentemente, 

têm sido observados quadros respiratórios mais graves em nosso meio, que evoluem para 

insuficiência respiratória aguda com hemorragia pulmonar maciça (Gouveia et al., 2008; 

Levett, 2001). 

 

Figura 1 - Natureza bifásica da leptospirose e aspectos relevantes em diferentes estágios da 
doença. 

 
As amostras 1 e 2 de sorologia pertencem a indivíduos de fase aguda e convalescente respectivamente; amostra 3 
é característica de uma resposta imune tardia; e os exemplares 4 e 5 são amostras de soro que fornecem 
informações epidemiológicas, como o suposto sorogrupo infectante (Adaptado de Levett, 2001). 
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A maioria dos casos de leptospirose é confirmada por sorologia. Diversas técnicas 

como Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Western blot e inmunofluorescência 

também são empregadas para o diagnóstico desta doença. No entanto, o método de referência 

para o diagnóstico da leptospirose é o teste de aglutinação microscópica (MAT), pois além de  

ser relativamente econômico, possui uma sensibilidade e especificidade de 92% e 95% 

respectivamente (Levett, 2001). Para a realização deste teste, diluições variadas do soro do 

paciente são incubadas com diferentes suspensões de leptospiras sorovar-específicas. Após 

breve período de incubação, a reação antígeno-anticorpo é analisada por microscopia de 

campo escuro para visualização de aglutinação. O título de anticorpos é determinado como a 

diluição mais alta de soro na qual ocorreu 50% de aglutinação (Levett, 2001). Embora o MAT 

seja o método mais empregado para o diagnóstico, este método não permite a detecção da 

doença em sua fase inicial, pois anticorpos específicos só poderão ser detectados 5 ou 7 dias 

após o aparecimento dos sintomas. Além disso, requer pessoal treinado em microscopia e 

infraestrutura para a manutenção de uma ampla bateria de espécies de leptospiras catalogadas 

por hospedeiro preferencial e região de prevalência. Determinar os tipos de sorovares que 

prevalecem em cada região, assim como identificar seus hospedeiros, é indispensável para o 

diagnóstico e entendimento epidemiológico da doença. No entanto, todos esses fatores 

acabam restringindo o uso deste tipo de técnica a laboratórios de referência (Palaniappan et 

al., 2007; Ricaldi et al., 2013). 

Técnicas como PCR, baseada na amplificação dos genes 16S e 23S do RNA 

ribossomal, têm sido também empregadas para a detecção da leptospirose. Esta técnica 

oferece vantagens uma vez que prescinde da presença de anticorpos, possibilitando a detecção 

da doença nos seus primeiros dias (Merien et al., 1992; Woo et al., 1997). Contudo, estas 

técnicas ainda precisam ser aprimoradas de maneira que permitam uma detecção da doença de 

uma maneira mais rápida e eficaz.  

No tratamento contra a leptospirose o uso de antibiótico é amplamente empregado. Os 

casos mais severos são tratados com doses altas de penicilina endovenosa; já os casos menos 

graves são tratados com antibióticos orais como amoxicilina, ampicilina, doxiciclina e 

eritromicina (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), já foram testadas com pouco êxito em países como Japão 

(Kitaoka, Inoue, 1952), Cuba (Martínez et al., 2004), e China (Yan et al., 2003). A limitada 

eficácia deste tipo de vacinas deriva do curto período de proteção que oferecem. A resposta 

imune gerada pela bacterina carece de memoria imunológica, não é dependente de linfócitos 
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T, precisando-se repetir as doses anualmente para manter a imunidade (Faine et al., 1999). 

Além disso, a vacina é sorovar-específica e, portanto, a proteção dependerá dos sorovares 

empregados na sua preparação. Assim, para aumentar a eficácia da vacina em determinada 

localidade geográfica, deve-se agrupar os sorovares mais relevantes na região onde pretende 

ser aplicada. A bacterina de uso veterinário também apresenta os mesmos problemas e, apesar 

de proteger contra a doença animais como cães, gatos ou gado não evita a contínua excreção 

de leptospiras pela urina (Koizumi, Watanabe, 2005). Nos últimos anos, com o intuito de 

encontrar novos candidatos vacinais contra a leptospirose, antígenos conservados que 

induzam proteção cruzada contra vários sorovares têm sido investigados como principais 

alvos de pesquisa na área (Bharti, 2003; Koizumi, Watanabe, 2005). 

 

1.1.1 Leptospira  

 
Leptospiras são bactérias espiroquetas, com estrutura helicoidal, que apresentam 

aproximadamente 0,1 µm de largura e 6 a 20 µm de comprimento. Possuem dois flagelos com 

inserções polares, localizados no espaço periplasmático que conferem movimentos de rotação 

e translação (Levett, 2001). Suas extremidades são curvas, em forma de ganchos (Figura 2). 

São bactérias aeróbias obrigatórias, crescem bem em temperaturas entre 28 °C e 30 °C, 

capazes de formar biofilmes que facilitam uma eficiente colonização e permanência em 

nichos ecológicos específicos (Ristow et al., 2008). 

 

Figura 2 - L. interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae  

 

Imagem captada por microscopia eletrônica de L. interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae cepa RGA sobre 
membrana de filtro de 0,22 µm (Levett, 2001). 
 

As leptospiras possuem uma membrana dupla contendo lipopolissacarídeo (LPS) que 

conferem características próprias de bactérias Gram-negativas. No entanto, também 
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apresentam uma parede de peptídeoglicanos estreitamente associada à membrana 

citoplasmática típica de bactérias Gram-positivas (Figura 3) (Evangelista, Coburn et al., 

2010). O LPS das leptospiras é estrutural e imunologicamente parecido com o LPS de outras 

bactérias Gram-negativas, embora seja menos tóxico que o LPS de E. coli. O LPS é um dos 

principais antígenos de membrana em leptospiras. Diferenças na sua estrutura, composição e 

localização constituem uma referência importante para classificação sorológica das mesmas. 

As características incomuns apresentadas pelo lipídio A do LPS de leptospira fazem com que 

macrófagos humanos sejam ativados via Toll-like receptor (TLR)-2 ao invés de serem 

tipicamente ativados pelo TLR4. Entretanto, estudos em camundongos mostram que tanto 

TLR2 quanto TLR4 são importantes para a ativação dos fagócitos (Bharti et al., 2003; Nahori 

et al., 2005; Werts et al,. 2001).  

 

Figura 3 - Representação esquemática da arquitetura da membrana de Leptospira  

 

A membrana interna está estreitamente associada a uma parede de peptídeoglicanos a qual se encontra 
sobreposta por uma outra membrana (Membrana externa). Esta segunda membrana se compõe principalmente de 
lipopolissacarídeos (LPS), e uma serie de lipoproteínas como LipL32, LigA, LigB, Loa22 e a  proteína porina 
OmpL1 (Fraga et al., 2014). 
 
 



27 

 
 

 

Atualmente, dois tipos de classificação de leptospiras coexistem: um baseado em 

determinantes genéticos e outro em determinantes antigênicos. As duas classificações 

diferenciam leptospiras em patogênicas e não patogênicas. De acordo com a classificação 

antigênica, 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. Esta classificação especificamente 

sorológica, fundamenta-se na utilização de antissoros para o estabelecimento de relações 

antigênicas entre os diferentes isolados (Bharti et al., 2003; Levett, 2001). Por outro lado, a 

classificação gênica baseada em técnicas de homologia e hibridação de DNA divide as 

leptospiras em 13 espécies patogênicas: L. alexanderi, L. alstonii, L. borgpetersenii, L. inadai, 

L. interrogans, L. fainei, L. kirschneri, L. licerasiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae, L. 

weilii e L. wolffii, e 6 espécies saprofíticas: L. biflexa, L. meyeri, L. yanagawae, L. kmetyi, L. 

vanthielii e L. wolbachii. Apesar dos determinantes genéticos proporcionarem uma base 

sólida para uma nova classificação, na prática clínica a tradicional classificação sorológica é 

mais utilizada (Adler, Moctezuma et al, 2010; Brenner et al., 1999; Levett et al., 2001; Pérolat 

et al., 1998,). Análises filogenéticas também permitem classificar as leptospiras em três 

clados, com espécies contendo sorovares patogênicos, não patogênicos e um grupo 

intermediário (Pérolat et al., 1998).  

Nos últimos anos, nove diferentes estirpes de Leptospira tiveram seus genomas 

sequenciados (Bulach et al., 2006; Chou et al., 2012; Nascimento et al., 2004a; Nascimento et 

al., 2004b; Picardeau et al., 2008; Ren et al., 2003; Ricaldi et al., 2012). A análise global das 

sequências sugere a existência de diversos genes possivelmente codificadores de proteínas 

envolvidas na patogênese da doença. Análises mais detalhadas destes genomas também estão 

sendo utilizadas na identificação de antígenos conservados na procura de possíveis candidatos 

vacinais (Gamberini et al., 2005). 

Até a presente data, com base em experimentos de mutagênese, apenas quatro fatores 

de virulência foram descritos em leptospiras: as proteínas Loa22 (Ristow et al., 2007), heme 

oxigenase (Murray et al., 2009), FliY (proteína chave do motor flagelar) (Liao et al., 2009) e 

lipopolissacarídeos (Murray et al., 2010). Algumas mutações em outros possíveis fatores de 

virulência que não resultaram em atenuação da virulência foram realizadas com as proteínas 

LipL32, LigB, LenB e LenE. Resultados destes estudos sugerem que redundância funcional 

dos fatores de virulência pode ocultar ou camuflar os fenótipos de atenuação (Adler et al., 

2011). 
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1.1.2 Patogenicidade 

 

Leptospiras patogênicas rompem as barreiras teciduais penetrando por meio de 

abrasões na pele e mucosas, podendo atingir a corrente circulatória, onde se multiplicam e 

disseminam. Por outro lado, leptospiras não patogênicas são rapidamente eliminadas, 

principalmente por fagocitose e ativação do sistema complemento (Meri et al., 2005). Durante 

o processo de infecção, colonizam órgãos como baço, fígado, pulmão e principalmente rim, 

onde persistem aderidas ao epitélio dos túbulos renais. Este local é rico em nutrientes 

provenientes do filtrado glomerular, e funciona como nicho ideal para a multiplicação e 

disseminação de leptospiras em novos hospedeiros por meio da urina contaminada (Ko et al., 

2009).  

As leptospiras patogênicas fazem uso de diferentes estratégias para invasão, 

disseminação e permanência no hospedeiro. Já foram descritos alguns trabalhos mostrando a 

capacidade das leptospiras de aderirem às células endoteliais, fibroblastos, monócitos, 

macrófagos (Merien et al., 1997, Thomas, Highble, 1990), componentes de matriz 

extracelular como colágeno tipo I e IV, laminina e fibronectina (Atzingen et al., 2008; 

Barbosa et al., 2006) e a proteínas do sistema complemento como fator H (FH) e C4b-binding 

protein (C4BP) (Barbosa et al., 2009; Meri et al., 2005; Verma et al., 2006).  

As leptospiras também possuem hemolisinas, proteínas com capacidade de romper 

membranas de eritrócitos e provocar lise celular, liberando grandes quantidades de ferro, 

indispensáveis para a sobrevivência desta bactéria no hospedeiro (Wandersman, Stojiljkovic, 

2000). Fatores de virulência como as hemolisinas também podem atuar como elementos 

importantes na aquisição de fontes de carbono e energia a partir de lipídeos presentes na 

membrana (Carvalho et al., 2009). Em leptospiras a hemólise é também caracterizada pela 

atividade de fosfolipases (Trowbridge et al., 1981), esfingomielinases (Segers et al., 1990) e 

de outras proteínas auxiliares (Lee et al., 2000). Curiosamente, a atividade hemolítica de 

algumas hemolisinas como a proteína TlyC, não foi confirmada experimentalmente. No 

entanto, esta proteína interage com componentes da matriz extracelular (Carvalho et al., 

2009). 

Conforme mencionamos anteriormente, algumas lipoproteínas presentes na membrana 

de leptospiras patogênicas já foram descritas como fatores de virulência como a Loa22, sendo 

a única a cumprir os postulados moleculares de Koch para a determinação de um fator de 

virulência; mutagênese de Loa22 resulta na perda completa da virulência em modelo de 

hamster (Ristow et al., 2007). Esta proteína também apresenta a capacidade de interagir com 
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peptídeoglicanos (Koizumi, Watanabe, 2003). A LipL32 é uma das lipoproteínas mais 

abundantes e altamente conservada entre as espécies patogênicas e foi descrita pela sua 

capacidade de interagir com laminina, colágeno II, IV e V e fibronectina plasmática (Hauk et 

al., 2008). Contudo, experimentos de mutagênese mostraram que esta proteína não atenua a 

virulência da bactéria (Murray et al., 2009). LfhA, outra lipoproteína de membrana 

importante, interage com FH e Factor H related protein-1 (FHR-1) (Verma et al., 2006), 

plasminogênio (Verma et al., 2010) e laminina (Barbosa et al., 2006).  

As Leptospiral immunoglobulin-like proteins (Ligs) são proteínas de superfície com 

alto peso molecular que apresentam domínios Bacterial immunoglobulin-like (Big) repetidos 

em sequência (Palaniappan et al., 2002). Nos genomas de Leptospira foram descritos três 

membros desta família: ligA, ligB e ligC. A sequência N-terminal de 630 aminoácidos da 

LigA e da LigB é idêntica, mas a porção C-terminal é variável apresentando apenas 34% de 

identidade. LigB possui um domínio C-terminal extra, com 771 resíduos de aminoácidos 

(Palaniappan et al., 2004). O ligC é um pseudogene em L. interrogans sorovar Copenhageni e 

L. kirshneri sorovar Grippotyphosa (Fraga et al., 2011; Matsunaga et al., 2003). Os genes lig 

estão presentes apenas nas espécies patogênicas e sua expressão está intimamente associada 

ao processo de infecção do hospedeiro. As proteínas são expressas em cepas virulentas, mas 

não em culturas atenuadas de leptospiras. Além disso, as proteínas Ligs são capazes de 

induzir a produção de anticorpos específicos em pacientes e animais infectados (Koizumi, 

Watanabe,  2004; Matsunaga et al., 2003; Palaniappan et al., 2002). Estudos recentes têm 

apontado estas proteínas como ótimas candidatas vacinais para leptospirose, conferindo entre 

70% e 100 % de proteção em modelos animais (Faisal et al., 2008; Faisal et al., 2009; 

Koizumi, Watanabe, 2004; Palaniappan et al., 2006; Silva et al., 2007; Yan et al., 2009), 

apesar dos animais continuarem portadores. No entanto, Croda et al., (2008) observaram que a 

cepa de L. interrogans mutante para o gene ligB não era menos virulenta no modelo animal de 

leptospirose. Talvez seja necessário um duplo mutante para ligA
 e ligB para se conseguir uma 

atenuação significativa da virulência desta bactéria. 

As proteínas Ligs são capazes de interagir com diversos componentes da matriz 

extracelular, incluindo fibronectina, laminina, colágeno, elastina, fibrinogênio e tropoelastina 

(Choy et al., 2007; Lin, Chang, 2007; Lin, Chang, 2008; Lin et al., 2009; Lin et al., 2010). 

Devido a essas propriedades, as Ligs foram classificadas como microbial surface components 

recognizing adhesive matrix molecules (MSCRAMMs), uma categoria importante de 

proteínas de bactérias envolvidas na colonização dos tecidos do hospedeiro (Choy et al., 

2007).  
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Outro aspecto importante relacionado com a patogênese da leptospira é o papel que 

desempenham os TLRs no reconhecimento desta bactéria. Estudos demonstram que o sistema 

imune também reconhece ou detecta as leptospiras por meio dos TLRs e os Nod-like 

receptors (NLRs). O reconhecimento das leptospiras por células murinas é mediado tanto pelo 

TLR2 quanto pelo TLR4, enquanto em células humanas unicamente TLR2 é ativado pelo LPS 

das leptospiras (Nahori et al., 2005; Werts et al,. 2001). O TLR5 também é capaz de 

reconhecer flagelina de leptospiras (Goris et al., 2011). Leptospiras patogênicas são 

resistentes à morte por fagocitose em neutrófilos, mas na presença de anticorpos específicos 

são rapidamente eliminadas (Wang et al., 1984). 

 

1.2 Sistema Complemento  

 

O sistema complemento é um conjunto de aproximadamente 40 proteínas presentes no 

plasma ou ligadas a membranas celulares. A ativação do complemento pode ser iniciada por 

três vias diferentes: via alternativa, via das lectinas e via clássica. Este sistema desempenha 

um papel essencial na eliminação de micro-organismos, inflamação e remoção de 

imunocomplexos e células apoptóticas (Köhl, 2006). 

A ativação da via clássica inicia-se preferencialmente quando C1q ao se ligar a 

complexos antígeno-anticorpo, ativa C1r e este ativará C1s. C1s ativado, por sua vez, cliva C4 

e C2, gerando os fragmentos C4b e C2a, respectivamente. A via das lectinas é ativada quando 

lectinas como Mannose Binding Lectin (MBL) ligam-se a açúcares como manose e N-

acetilglicosamina, normalmente presentes na parede celular de vários micro-organismos, 

ativando serino proteases associadas à MBL (MASPs) que também são capazes de clivar os 

componentes C4 e C2. Produtos da clivagem de C4 e C2 formam a C3 convertase (C4bC2a) 

das vias clássica e das lectinas, a qual cliva C3 em C3a e C3b. Fragmentos C3b podem se 

associar a C4bC2a, formando a C5 convertase das vias clássica e das lectinas C4bC2aC3b 

(Walport, 2001).  

Na ausência de anticorpos específicos a via alternativa pode ser ativada na superfície 

de vários patógenos, iniciando-se a partir da hidrólise espontânea da ligação tiol-éster 

localizada na cadeia alfa do componente C3, gerando C3(H20). Esta molécula permite a 

ligação de uma proteína plasmática conhecida por Fator B (FB), formando assim o complexo 

C3(H2O)B. Nesta condição, o FB então é clivado pela enzima denominada Fator D (FD) 

gerando C3(H2O)Bb, que na presença de íons Mg++ exibe atividade de serino-protease, 

clivando o C3 em C3a e C3b. Assim como o C3(H2O), C3b também apresenta sítio de ligação 
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para FB, formando o complexo C3bBb, após clivagem do FB em Bb e Ba pelo FD. O C3bBb 

atua então como C3 convertase, clivando mais moléculas de C3, formando C3bBbC3b (C5 

convertase) que cliva C5 em C5a e C5b. A properdina estabiliza a C3 convertase, sendo, 

portanto, um regulador positivo da via alternativa. Todas as três vias convergem em uma via 

terminal comum na qual é formado o complexo de ataque à membrana (MAC), que forma 

poros ou canais transmembrana que afetam o equilíbrio osmótico da célula provocando sua 

lise (Figura 4) (Morgan, Harris, 1999; Walport, 2001). 

O sistema complemento participa ativamente dos mecanismos da imunidade inata e 

adquirida. Entre suas várias funções biológicas, as mais estudadas são: a) produção de 

opsoninas desempenhadas principalmente pelos fragmentos iC3b, C3b, C3d; b) produção de 

fatores quimiotáticos, especialmente C5a, capazes de atrair células inflamatórias para o sítio 

de ativação; c) produção de anafilatoxinas capazes de desgranular mastócitos e basófilos, 

liberando assim vários mediadores inflamatórios; d) lise celular provocada pela formação de 

poro na superfície ativadora (MAC); e) efeito adjuvante, causando aumento na produção de 

anticorpos pelos linfócitos e f) remoção de imunocomplexos e células apoptóticas (Walport, 

2001). 

 

Figura 4 - Ativação do Sistema de Complemento.   

 
As três vias culminam na via terminal comum com a formação do complexo de ataque à membrana (MAC), 
causando a lise da célula.  MBL: mannose binding lectin; MASPs: serino proteases associadas à MBL, P: 
properdina; fB: Fator B; fD: Fator D. (Morgan, Harris, 1999). 
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1.2.1 Regulação do sistema complemento 

 

Para regular a ativação deste sistema sobre as células do hospedeiro e evitar o 

consumo exagerado de proteínas do complemento, várias proteínas reguladoras são 

encontradas no plasma ou inseridas na membrana celular do próprio indivíduo. Entre os 

principais reguladores plasmáticos do sistema complemento, encontram-se o FH responsável 

pela regulação da via alternativa e C4BP responsável pela regulação da ativação do 

complemento tanto na presença de anticorpos (via clássica), quanto pela via das lectinas 

(imunidade inata) (Barnum, 1991, Walport 2001). Esses reguladores aceleram o decaimento 

das C3 convertases (C3bBb e C4b2a respectivamente) (Gigli et al., 1985; Misasi et al., 1989; 

Weiler et al., 1976) e ambos agem como co-fatores de Fator I (FI), enzima responsável pela 

clivagem irreversível de C3b e C4b, respectivamente, impedindo assim a continuidade da 

ativação em cascata do sistema complemento pelas três vias de ativação. Dessa maneira, a 

aquisição desses dois reguladores plasmáticos por um patógeno pode impedir a sua própria 

destruição mediada pela ativação da via alternativa (FH) e das vias clássica e das lectinas 

(C4BP) do sistema complemento do hospedeiro. (Figuras 5 e 6).  

 

Figura 5 - Inibição da ativação da via alternativa por FH. 

 

 
Ao se ligar em C3b, o Fator H desloca a interação entre C3b e Bb, desfazendo o complexo C3bBb, a C3 
convertase da via alternativa. Além disso, atua como co-fator de Fator I na clivagem de C3b em iC3b. Em ambas 
as funções, Fator H impede a formação e manutenção da C3 convertase da via alternativa, interrompendo assim a 
sua contínua ativação (Morgan, Harris, 1999).  
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Figura 6 - Inibição da via clássica ou das lectinas por C4BP. 

 
Ao se ligar em C4b, C4BP desloca a interação entre C4b e C2a, e, além disso, atua como co-fator de Fator I na 
clivagem de C4b em C4c e C4d. Em ambas as atividades, C4BP impede a formação/manutenção da C3 
convertase das vias clássica e das lectinas, interrompendo assim a contínua ativação das mesmas. (Morgan, 
Harris, 1999). 
 

1.2.2 Fator H 

 
O FH, composto por 20 domínios Short Consensus Repeats (SCR), é uma proteína de 

150 kDa e o mais conhecido e abundante membro entre as proteínas da chamada família do 

FH. Sua concentração sérica é de 242-759 µg/ml (De Paula et al., 2003). A porção N-terminal 

(SCRs 1-4) é encarregada de realizar a atividade reguladora de co-fator de FI.  A porção C-

terminal (SCRs 18-20) medeia a ligação de FH à membrana celular e a distinção de 

superfícies-alvo.  Esta região também possui sítios de ligação à heparina, C3b, C3d, ácido 

siálico e fatores de virulência microbianos (Manuelian et al., 2003, Oppermann et al., 2006,  

Sherka, Zipfel, 2008) (Figura 7). Os SCRs 7 e 9 ligam-se à heparina e os SCRs 11-15 

possuem sítios de ligação a C3b/C3c. 

Os outros membros da família do FH incluem FH-like-protein 1 (FHL-1), gerado por 

splicing alternativo do mesmo gene Hf e as proteínas relacionadas FH-related (FHR), FHR-1, 

FHR-2, FHR-3, FHR-4, FHR-5 codificadas por genes distintos, mas localizados 

proximamente em uma região gênica do cromossomo 1 humano (Córdoba et al., 1999). Os 

membros da família do FH são glicoproteínas, compostas exclusivamente de domínios SCRs, 

com alto grau de identidade ou similaridade entre si (Sherka, Zipfel, 2008) (Figura 7). 

O FHL-1 é composto por 431 aminoácidos. Os primeiros 427 aminoácidos formam 

sete SCRs que são idênticos aos sete primeiros SCRs da região N-terminal do FH.  Os quatro 
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aminoácidos restantes Ser-Phe-Thr-Leu (SFTL) compõem a região C-terminal de FHL-1 e são 

codificados pelo éxon 10 (Córdoba et al., 2004). O FHL-1 é constitutivamente produzido pelo 

fígado e é encontrado em concentrações plasmáticas de 10-50 µg/ml. Assim como o FH, 

FHL-1 também possui atividade reguladora, conferida pelos SCRs 1-4 (Estaller et al., 1991; 

Kuhn et al., 1995; Misasi et al., 1989; Zipfel et al., 1999). 

As proteínas FHR-1, FHR-2, FHR-3, FHR-4 e FHR-5 são também sintetizadas no 

fígado e suas concentrações no plasma são muito menores que as de FH. As propriedades 

funcionais destas proteínas não estão ainda totalmente definidas. Todas são compostas por 

SCRs com diferentes graus de homologia com FH (Figura 7).  Este grupo de proteínas não 

possui os SCRs 1 ao 5 e, portanto, carecem da potente atividade regulatória sobre a C3 

convertase exercida pelo FH (Timmann et al., 1991; Hellwage et al., 1999). Porém, uma leve 

atividade moduladora foi reportada pelas proteínas FHR3 e FHR4 (Hellwage et al., 1999, 

Sherka, Zipfel, 2008). O mecanismo exato de regulação destas proteínas é ainda 

desconhecido, mas, provavelmente, está relacionado com propriedade de se ligarem ao 

fragmento C3b. De maneira similar, FHR-5 apresenta atividade de cofator de FI, 

desacelerando o decaimento da C3 convertase (McRae et al., 2005; Sherka, Zipfel, 2008). 

FHR-1 também é capaz de interferir na deposição de C5b, bloqueando a atividade da C5 

convertase e, portanto, a deposição do MAC (Heinen et al., 2009).  
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Figura 7 - Representação dos domínios SCRs que compõem as proteínas da família do FH. 

 
 
Os números acima dos domínios SCRs correspondem à porcentagem de identidade ou similaridade com 
domínios presentes no FH. Estão indicadas as regiões associadas às funções destas proteínas e sítios para ligação 
de heparina, C3b e proteína C-reativa (Józsi, Zipfel, 2008). 
 

1.2.3 C4b Binding Protein 

 
C4BP é uma glicoproteína plasmática de 570 kDa, composta estruturalmente por sete 

cadeias α idênticas de 70 kDa e uma única cadeia β de 45 kDa unidas a um núcleo central 

(Persson, Lindahl, 2005).  Esta proteína inibe a ativação do sistema complemento, pois atua 

como co-fator do FI na degradação de C4b e também previne e acelera o decaimento da C3 

convertase (C4b2a) da via clássica e via das lectinas. As duas cadeias α e β de C4BP são 

compostas por domínios SCRs contendo aproximadamente 60 aminoácidos cada um (Figura 

8).  



36 

 
 

 

C4BP está presente no plasma em três isoformas. A principal isoforma é α7/β1. As 

outras duas isoformas presentes no plasma são α7/β0 e α6/β1. As cadeias α e β são unidas por 

pontes dissulfeto na região C-terminal (Blom et al., 2004). 

 

Figura 8 - Representação esquemática de C4BP indicando seus sítios de interação com 
diversos ligantes. 

 

 

C4BP é um polímero de 7 cadeias α idênticas que possuem diferentes sítios de ligação na região N-terminal. A 
única cadeia β presente em 70% das moléculas forma complexos de alta afinidade com a proteína S, com função 
anticoagulante. (Blom et al., 2004).  
 

1.3 Sistema fibrinolítico 

 

O processo da coagulação é regulado pela fibrinólise, envolvendo uma cascata 

enzimática distinta que permite a remoção de depósitos de fibrina. O componente chave deste 

sistema é o plasminogênio (PLG) que pode ser convertido em plasmina (PLA) na presença de 

ativadores como o ativador tecidual de plasminogênio (tPA) e o ativador de plasminogênio 

tipo uroquinase (uPA). O tPA é o principal ativador envolvido na fribrinólise, uma vez  que a 

geração de PLA é realizada sobre a superfície da fibrina, enquanto a uPA é responsável pela 

geração da PLA solúvel (Bergmann, Hammerschmid, 2007; Oikonomopoulou et al., 2012).  

O sistema fibrinolítico é formado por um amplo espectro de enzimas proteolíticas que 

regulam a produção de plasmina a partir do plasminogênio (pró-enzima inativa) e tem como 

função principal a degradação dos coágulos de fibrina pela ação enzimática da plasmina 

(Figura 9). Além da sua ação fibrinolítica, a plasmina e os ativadores do plasminogênio 

apresentam várias outras funções fisiológicas como proliferação tecidual, adesão celular, e 

degradação proteolítica de laminina, vitronectina, metaloproteases de matriz como pro-
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colagenases e componentes de matriz extracelular (ECM), tanto no sistema sanguíneo como 

nos tecidos sólidos. Também intervém em alguns processos biológicos como regeneração 

tecidual, cicatrização, menstruação, implantação embrionária, hemostasia assim como em 

algumas patologias como tromboses, arteriosclerose e invasão tumoral (Collen, 1999; Zorio et 

al., 2008).   

 

Figura 9 - Sistema fibrinolítico e sua utilização por bactérias.  

 

 

 

O plasminogênio (PLG) é imobilizado na superfície de algumas bactérias graças à presença de receptores, que 
permitem a sua conversão em plasmina pela ação dos ativadores uPA e tPA presentes no hospedeiro ou por 
ativadores bacterianos (SK) como a estreptoquinase (STK) ou estafiloquinase (SAK). Entretanto, estes 
ativadores podem ser inibidos pelos inibidores dos ativadores de plasminogênio (PAIs), enquanto a plasmina 
ativa é controlada pelo principal inibidor α2- antiplasmina. A plasmina degrada coágulos de fibrina (fibrinólise) 
e vários componentes de matriz extracelular (ECM), o que permite a migração de bactérias através das barreiras 
teciduais (Bhattacharya et al., 2012).  
 
 
 
1.3.1 Plasminogênio e plasmina 

 

O plasminogênio é uma proteína plasmática de 90 kDa, sintetizada principalmente 

pelo fígado, circula na concentração de 180-200 µg/ml (Lahteenmaki et al., 2001). É 

composto por 791 aminoácidos organizados em 7 domínios estruturais. A porção N-terminal 

da molécula compreende um peptídeo de ativação (AP) e cinco domínios kringle (K1-K5) 

com sequências homólogas seguidas por um domínio catalítico C- terminal (Figura 8).  O 
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plasminogênio é convertido em plasmina pela ação proteolítica do ativador tecidual (tPA) e o 

ativador tipo uroquinase (uPA) entre os aminoácidos Arg561-Val562, dividindo o 

plasminogênio em duas cadeias unidas por pontes dissulfeto. A cadeia pesada de 65 kDa 

formada por 561 aminoácidos compreende a porção N-terminal do plasminogênio, e a cadeia 

leve de 230 aminoácidos compreende a porção C-terminal e um domínio catalítico semelhante 

a serino protease (Bhattacharya et al., 2012; Parry et al., 2000) (Figura 8).  

A função principal da plasmina é degradar a fibrina; no entanto, também atua sobre 

outros componentes de matriz extracelular como o colágeno IV e V, laminina, fibronectina, 

vitronectina entre outros. A plasmina livre no sangue é inativada rapidamente pela α2- 

antiplasmina, sendo sua meia vida de 0,1 segundo. Contudo, a plasmina gerada na superfície 

da fibrina está parcialmente protegida desta inativação. Isto acontece porque os sítios de 

ligação em lisinas são importantes para a interação entre a plasmina e a fibrina ou a α2- anti-

plasmina (Bhattacharya et al., 2012). Se os sítios que ligam lisinas nos domínios kringle 1-3 

estiverem ocupados, a ação da α2- anti-plasmina é 50 vezes menor, uma vez que a plasmina 

fica protegida de uma degradação rápida (Parry et al., 2000).  

Na infecção bacteriana são formados depósitos de fibrina, e estes coágulos podem 

interferir na mobilidade da bactéria impedindo sua disseminação pelos diferentes tecidos. 

Bactérias com a capacidade de gerar plasmina na sua superfície podem fazer fibrinólise, 

prevenindo a formação de coágulos de fibrina e permitindo a liberação das bactérias 

(Coleman, Benach, 1999).  

 

Figura 10 - Representação da estrutura do plasminogênio humano. 

 

 

 

Domínio de ativação (DA) formado pelos aminoácidos 1-77, seguido por cinco domínios kringle (K1-K5) 
contendo sítios de ligação à lisina e um domínio catalítico (DC). O sítio de clivagem para geração de plasmina 
(PLA) entre os aminoácidos 561-562 promove a formação da cadeia leve e pesada unidas por pontes dissulfeto 
(Bhattacharya et al., 2012).  
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1.3.2 Ativadores do Plasminogênio (APs) 

 

O plasminogênio está presente em grandes quantidades no sangue e nos tecidos. 

Devido à importância do plasminogênio e da plasmina nos processos biológicos, é de extrema 

importância que este grande reservatório proteolítico seja altamente regulado. Isto é obtido 

através de ativadores, inibidores e receptores, a fim de restringir a geração de plasmina, bem 

como pela imobilização de plasminogênio nos seus receptores, ou moléculas alvo (Collen, 

1999). Os mamíferos possuem dois ativadores de plasminogênio: o ativador tecidual de 

plasminogênio (tPA) e o ativador de plasminogênio tipo uroquinase (uPA). Eles reconhecem 

e clivam a ligação peptídica R561-V562 no plasminogênio, gerando plasmina (Bhattacharya 

et al., 2012; Lahteenmaki et al., 2001). O uPA é um importante ativador de plasminogênio 

durante a migração e invasão celular em condições fisiológicas e patológicas, enquanto  o tPA 

é o principal ativador do plasminogênio na fibrinólise e manutenção da permeabilidade 

vascular. 

 

1.3.2.1 Ativador Tecidual de Plasminogênio (tPA) 

 

O tPA é uma serino protease de 70 kDa presente no plasma em concentrações de 5 a 

10 ng/ml, abundante no útero e sistema nervoso central.  É sintetizado principalmente pelas 

células endoteliais vasculares como uma única cadeia polipeptídica que contém 530 

aminoácidos (Lahteenmaki et al., 2001; Rijken, 1995). Depois de liberado no sangue, sua 

meia-vida é de 5-10 min, a menos que encontre um sítio de ligação específica na fibrina 

(Rijken, 1995). Dada a alta afinidade do tPA pela fibrina, a ativação do plasminogênio pelo 

tPA ocorre preferencialmente sobre esta estrutura ou sobre a superfície das células endoteliais, 

fato que garante uma eficiente e localizada ativação do plasminogênio. 

 

1.3.2.2 Ativador de plasminogênio tipo uroquinase (uPA) 

 

O uPA é uma serino protease de 54 kDa formada por 411 aminoácidos. É sintetizado e 

secretado por uma grande variedade de células endoteliais, células musculares lisas, 

fibroblastos, etc. Sua concentração no plasma é 3,5 ng/ml e na urina é 200 a 300 ng/ml. 

Possui uma meia-vida de 15 min. Suas principais funções são mediar a degradação de matriz 

extracelular durante a inflamação, reparação tecidual, além de promover a metástase tumoral. 

O uPA se liga ao receptor específico uPAR, aumentando assim sua eficiência catalítica. A 
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ligação uPA-uPAR induz mudanças conformacionais no complexo, as quais iniciam cascatas 

de sinalização interna que afetam a proliferação celular, dinâmica do citoesqueleto e adesão 

celular (Bhattacharya et al., 2012; Lahteenmaki et al., 2001; Rijken, 1995). 

 

1.3.2.3 Ativadores bacterianos de plasminogênio 

 

Algumas bactérias patogênicas como Streptococcus e Staphylococcus também 

secretam ou exibem em sua membrana proteínas que atuam como ativadores de 

plasminogênio. A estreptoquinase (STK) e estafiloquinase (SAK) formam complexos 1:1 com 

o plasminogênio e plasmina causando mudanças na sua conformação e especificidade e 

atuando, portanto, como ativadores do plasminogênio (Bhattacharya et al., 2012; Lahteenmaki 

et al., 2001; Parry et al., 2000).  A SAK produzida por Streptococcus aureus ativa 

plasminogênio preferencialmente quando este se encontra ligado à fibrina; geralmente o 

complexo ativo só é formado com a plasmina. Contrariamente ao que ocorre com STK, o 

complexo SAK-plasmina é eficientemente inibido pela α2-anti-plasmina (Molkanen et al., 

2002 ). SAK e STK são também usadas como farmacoterápicos com ação trombolítica em 

tratamentos clínicos de infarto agudo do miocárdio e trombose arterial (Collen, 1998; 

Sakharov et al., 1996). 

 

1.3.3 Inibidores dos ativadores de plasminogênio (PAIs) 

 

Entre os mais importantes inibidores de ativadores de plasminogênio estão o PAI-1 e 

PAI-2, da família das serino proteases (serpinas). O PAI-1 é uma glicoproteína de 52 kDa, 

sintetizada por células endoteliais, células musculares lisas, hepatócitos, entre outras. Sua 

concentração no plasma é 10 a 30 ng/ ml. O PAI-2 está presente em duas formas diferentes: 

uma intracelular glicosilada de 47 kDa e outra forma glicosilada secretada de 60 kDa. A 

inibição observada da atuação do plasminogênio no plasma humano é feita exclusivamente 

pelo PAI-1. Sua atividade reguladora é exercida sobre o tPA e uPA. O PAI-1 inibe o tPA ao 

ligar-se ao seu centro catalítico, o que favorece a formação de complexos (tPA-PAI-1) sobre 

as moléculas de fibrina que, além de serem inativadas, também competem com outros 

ativadores de plasminogênio pelos sítios de ligação à fibrina. Este sistema diminui de forma 

eficiente o efeito fibrinolítico (Lahteenmaki et al., 2001; Rijken, 1995). 
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1.3.4 Inibidor da plasmina: α2-antiplasmina 

 

É uma glicoproteína de 67 kDa, sua concentração plasmática é aproximadamente 70 

ng/ml. Atua como o principal inibidor fisiológico da plasmina, tanto no sangue quanto nos 

tecidos. O mecanismo de inibição consiste na formação de um complexo com proporção 

estequiométrica 1:1 com o centro ativo da enzima. A reação, que é realmente rápida, depende 

da disponibilidade dos sítios de ligação na lisina: é necessário que estes se encontrem livres 

no plasminogênio. Uma vez que o plasminogênio se une à fibrina, a reação é 100 vezes menos 

eficiente (Lahteenmaki et al., 2001; Parry et al., 2000). 

 

1.4 Sistema Complemento e fibrinólise na eliminação de patógenos  

 

As doenças infecciosas têm representado para a humanidade ao longo do tempo um 

importante problema de saúde, estreitamente relacionado com diversos aspectos sociais e 

econômicos de cada país. No mundo inteiro, diferentes pesquisas são direcionadas ao 

entendimento, controle, erradicação ou implementação de novas terapias que diminuam os 

índices de prevalência destas doenças.  

Na defesa do hospedeiro e controle da infecção, a importância do sistema 

complemento pode ser nitidamente observada quando algumas das suas funções são 

comprometidas, como resultado de alguma deficiência genética ou interferência patológica. 

Neste caso, deficiências de componentes do complemento são geralmente associadas com 

maior susceptibilidade às infecções. Uma vez  que o sistema complemento co-evoluiu com os 

patógenos durante milhões de anos, não é uma surpresa encontrar micro-organismos que 

desenvolveram diversos mecanismos para inibir a ativação deste sistema e suas funções 

efetoras (Dunkelberger, Song, 2010).  

O sistema complemento pode ser ativado em pouco tempo sobre a superfície de micro-

organismos. Patógenos mais bem adaptados e mais virulentos desenvolveram múltiplas e 

sofisticadas estratégias de evasão ao sistema complemento que acabam por interferir na 

ativação deste sistema e nas suas funções biológicas, normalmente bastante eficazes contra 

micro-organismos menos virulentos. Entre os mecanismos melhor descritos, têm sido bastante 

investigados: a) a aquisição de proteínas reguladoras do hospedeiro como FH e C4BP. Tais 

reguladores impedem a ativação do sistema complemento sobre a superficie bacteriana; b) 

expressão de proteínas com capacidade reguladora semelhante à do hospedeiro; d) produção 

de proteases que inibem a formação de C3-convertases e C5-convertases; e, e) sequestro de 
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proteases produzidas pelo hospedeiro como trombina e plasminogênio que conseguem inibir o 

sistema complemento pela clivagem de C3b e C5 (Barthel et al., 2012).  

Na leptospirose, o sistema complemento é importante para o controle da infecção por 

espécies não patogênicas. Alguns estudos têm demostrado que a virulência de estirpes 

patogênicas está relacionada com sua capacidade de sobreviver na presença do soro, pois, 

uma vez que penetram no hospedeiro, leptospiras não patogênicas são rapidamente eliminadas 

da corrente sanguínea. Já as patogênicas, quando presentes em grande número, são capazes de 

sobreviver, multiplicar e desencadear uma resposta imune específica (Faine et al., 1999). Isto 

se deve, basicamente, a dois mecanismos: a habilidade de escapar do sistema fagocitário e 

sistema complemento (Barbosa et al., 2009; Cinco, Banfi, 1983; Cinco et al., 2002; Meri et 

al., 2005) e a capacidade que estes organismos apresentam de aderir a células eucariotas e a 

proteínas da matriz extracelular (Ballard et al., 1986; Barbosa et al., 2006; Choy et al., 2007; 

Merien et al., 2000; Thomas, Higbie, 1990; Tsuchimoto et al., 1984; Vinh et al., 1984). 

Há vários anos, relatou-se a aquisição de FH do soro humano por leptospiras 

patogênicas (Meri et al., 2005) e, em 2009, nosso grupo mostrou que as estirpes patogênicas 

L. interrogans, L. kirshneri, L. borgpetersenii e L. noguchi são capazes de interagir também 

com C4BP e que esta molécula, uma vez ligada à membrana da bactéria, retém atividade de 

co-fator de FI, uma serinoprotease ativa no soro do hospedeiro e responsável pela clivagem de 

C4b. Também foi demostrado que os componentes C6, C7, C8 e C9, integrantes do MAC, 

depositam-se em maiores quantidades na superfície da estirpe não-patogênica (Barbosa et al., 

2009).  

A habilidade de leptospiras patogênicas de penetrar, disseminar e persistir nos tecidos 

do hospedeiro sugere uma atuação importante de mecanismos de evasão imune. Em outras 

bactérias espiroquetas (gênero Borrelia), inúmeras lipoproteínas conhecidas como 

complement regulator-acquiring surface proteins (CRASPs) são capazes de se ligar a FH e/ou 

a FHL-1 (Kraiczy et al., 2004; Wallich et al., 2005). Treponema denticola também expressa 

uma proteína que interage com FH (FhbB) e assim escapa da morte pela ativação da via 

alternativa do complemento (Miller et al., 2012). As leptospiras patogênicas interagem com 

diversos componentes de matriz extracelular como laminina, colágeno tipo I e IV, 

fibronectina, elastina e proteoglicanos (Breiner et al., 2009; Barbosa et al., 2006; Choy et al., 

2007; Ito, Yanagawa,1987; Lin et al., 2009). Cabe ressaltar que leptospiras patogênicas são 

micro-organismos altamente invasivos, capazes de aderir e invadir células hospedeiras mais 

eficientemente do que as estirpes não patogênicas e saprófitas (Fraga et al, 2011; Liu, 2007). 

Embora a aquisição de proteínas reguladoras do sistema complemento como FH (Meri et al. 
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2005) e C4BP (Barbosa et al., 2009) tenha sido observada em leptospiras patogênicas, muito 

pouco se conhece sobre a natureza dos ligantes bacterianos que participam destas interações. 

Até o início deste trabalho, somente as proteínas de membrana de Leptospira (LenA e LenB) 

(Stevenson et al., 2007; Verma et al., 2006) haviam sido descritas com capacidade de se ligar 

ao FH, e apenas as proteínas LcpA (Barbosa et al., 2010), Lsa33 (Domingos et al., 2012) e 

Lsa30 (Souza et al., 2012) mostraram interação com C4BP.   

Algumas bactérias como Porphyromonas gingivalis, Pseudomonas aeruginosa e 

Clostridium perfringens produzem enzimas proteolíticas que podem digerir a matriz 

extracelular e facilitar sua invasão. Outras como Borrelia burgdorferi e Borrelia crocidurae 

fazem uso do sistema fibrinolítico do hospedeiro para invadir os tecidos (Coleman et al., 

1997; Nordstrand et al., 2001). Algumas espiroquetas ligam-se ao plasminogênio do 

hospedeiro que subsequentemente é processado pelo ativador de plasminogênio tipo 

uroquinase (uPA) gerando plasmina, uma enzima que atua como serino protease na 

degradação de componentes de matriz extracelular (Coleman et al., 1997; Fuchs et al., 1994; 

Grab et al., 2005).  Os sistemas complemento e da coagulação geralmente são descritos como 

sistemas separados, mas ambos são formados por serino proteases que possuem características 

estruturais similares, e também atuam ao mesmo tempo no processo inflamatório. Em 2010 

foi descrito que o fator de coagulação XIIa, também uma serino protease, pode ativar C1r e 

iniciar a ativação da via clássica do complemento. Outras proteínas como a trombina e a 

plasmina são capazes de clivar C5 na ausência de C3, sugerindo que estas serino proteases do 

sistema da coagulação e fibrinolítico possam contribuir para a ativação do complemento de 

uma forma não convencional (Amara et al., 2010). Embora algumas proteases do sistema de 

coagulação contribuam para ativar o sistema complemento, estas proteases também poderiam 

regulá-lo, o que nos levou a investigar a função da plasmina na clivagem de proteínas do 

complemento como mecanismo de evasão empregado por leptospiras patogênicas (Figura 

11).  
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Figura 11 – Plasminogênio controla as vias de ativação do sistema complemento em 
diferentes etapas. 

 
Plasminogênio quando convertido em plasmina afeta as vias de ativação do complemento em diferentes etapas. 
A plasmina pode clivar C3 e C5, componentes centrais das três vias. Alem disso, a plasmina também consegue 
clivar C3b e C5b e, consequentemente, bloqueia a ativação das três vias do complemento. Com isso, funções 
importantes do sistema complemento como opsonização e lise são também bloqueadas (Adaptado de Barthel et 
al., 2012). 
 

Diversos estudos têm proposto que a interação de proteínas de membrana com 

plasminogênio também seja importante para a capacidade invasiva de um grande número de 

patógenos (Coleman et al., 1995; Fuchs et al., 1996; Klempner et al., 1996; Kunert et al., 

2007). Alguns estudos mostram que reguladores do complemento podem competir com 

plasminogênio por sítios de interação em receptores bacterianos (Kunert et al., 2007, 

Rossmann et al., 2007). Recentemente, alguns estudos mostraram que leptospiras interagem 

com plasminogênio, e que esta ligação ocorre principalmente por resíduos de lisina, uma vez 

que a interação pode ser inibida pela adição de ácido aminocapróico (Vieira et al., 2009, 

2010). Também foi demonstrado que o plasminogênio ligado à leptospira pode ser ativado em 

plasmina na presença de uPA. As proteínas de membrana de leptospira que até o momento 

mostraram interação com plasminogênio foram LipL32, rLIC12730, rLIC10494, Lp29, Lp49, 

Lp40, MPL36, rLIC12238 (Vieira et al., 2010) e LenA (Verma et al., 2010), OmpA-like 

(Oliveira et al., 2011), Lsa20 (Mendes et al., 2011), OmpL-1 (Fernandes et al., 2012), Lsa23, 



45 

 
 

 

Lsa26, e Lsa36 (Siqueira et al., 2013), EF-Tu (Wolff et al., 2013), enolase (LA1951) 

(Nogueira et al., 2013) Lsa44 e Lsa45 (Fernandes et al., 2014).  

Há relatos que atribuem ao plasminogênio (e indiretamente à plasmina, sua forma 

ativa) ligado à superfície do patógeno a capacidade de degradação de C3b (Rooijakkers et al., 

2005; Rossmann et al., 2007). O sequestro de plasminogênio por parte do patógeno permite 

que a plasmina atue sobre o fragmento C3b clivando-o, escapando assim da ação do sistema 

complemento. Bacillus anthracis utiliza este mecanismo para escapar da ação do 

complemento (Chung et al., 2011). O plasminogênio ligado às proteínas da membrana externa 

deste micro-organismo gera plasmina que, por sua vez, cliva C3b, reduzindo a possibilidade 

de opsonização. Recentemente, o plasminogênio foi apresentado como um novo inibidor do 

sistema complemento, uma vez que convertido em plasmina consegue clivar C3b e C5 em 

diferentes fragmentos, bloqueando assim as três vias de ativação do complemento humano 

(Barthel et al., 2012). 

Dada a escassez de dados na literatura concernentes à caracterização de fatores 

relacionados à patogênese da leptospirose, este projeto de pesquisa teve como objetivo 

investigar proteínas de membrana de L. interrogans envolvidas no processo de evasão ao 

sistema imune, com particular enfoque na interação com FH e C4BP, dois importantes 

reguladores do sistema complemento do hospedeiro, e também com plasminogênio como 

inibidor da ativação do complemento. 

 

1.5 Ativação de polimorfonucleares (PMN) 

 

Outro mecanismo importante na eliminação dos patógenos é a fagocitose. Os 

polimorfonucleares são integrantes importantes da imunidade, e suas atividades são essenciais 

para a resolução de infecções. Interações fagócito-patógeno geralmente desencadeiam um 

variado número de respostas anti-microbianas, que levam à morte altamente eficiente de 

patógenos. O processo fagocitário depende da fusão do fagossomo com lissosomos formando 

o fagolisossomo pode matar os micro-organismos pela ação das enzimas líticas lisossomais e 

das espécies reativas de oxigênio (Park, 2003).  

A explosão respiratória representa uma das principais funções anti-microbianas 

apresentada pelos neutrófilos e outras células fagocitárias. Em pessoas saudáveis é provável 

que a explosão respiratória não somente participe da morte de espiroquetas como também 

desempenhe uma função importante na ativação da imunidade inata (Suhonen et al., 2000). A 

mobilização de cálcio intracelular é o primeiro evento causado pela interação dos receptores 
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com seus ligantes. O cálcio livre afeta as vias de sinalização internas que participam na 

indução da explosão respiratória e fagocitose (Discipio et al., 1998; Lew et al., 1985; Suhonen 

et al., 2000). O CR3 é um dos receptores de complemento envolvidos com a ativação de 

fagócitos que acabam por gerar espécies reativas de oxigênio (Park, 2003). O CR3 é uma 

integrina heterodimérica formada pela subunidade α (CD11b) e a subunidade β (CD18), 

associadas não covalentemente entre si. O CR3 é encontrado na membrana plasmática de 

polimorfonucleares (PMNs) como neutrófilos, basófilos e eosinófilos, mas também presente 

em monócitos/macrófagos, células NK e células dendríticas foliculares (Cinco et al., 2002; 

Roskamp et al., 2005). A estimulação de CR3 na primeira fase resulta na fosforilação de 

tirosina e de diversas proteínas endógenas, a ativação das fosfolipasas A2 e D e NADPH 

oxidase. Este receptor está envolvido em interações célula-célula, com componentes de matriz 

extracelular como fibronectina, além de aderir aos componentes C3b, iC3b do sistema 

complemento (Agarwal et al., 2010). Atualmente é conhecido que CR3 interage com FH 

principalmente pelos domínios SCRs 6, 7 e 18 a 20 (Agarwal et al., 2010; Discipio et al., 

1998). 

A fagocitose de leptospiras acontece na presença de soro humano mesmo na ausência 

de anticorpos específicos (Cinco, Banfi, 1983). Cinco et al. (2002) demostraram que 

leptospiras patogênicas e não patogênicas ligam-se a fagócitos na ausência de anticorpos 

específicos via CR3. Em consequência disso, a molécula de FH que também interage com 

leptospiras e com alguns patógenos poderia facilitar a adesão destes aos fagócitos. Este 

processo foi demonstrado em Candida albicans (Losse et al., 2010) e Neisseria gonorrhoeae 

(Agarwal et al., 2010). A adesão de FH a neutrófilos aumenta a secreção de peróxido de 

hidrogênio e lactoferrina (Discipio et al., 1998). Portanto, FH poderia contribuir para a 

interação do patógeno com o fagócito via CR3, provocando sua ativação e promovendo a 

fagocitose.   

Neutrófilos representam a primeira linha de defesa contra patógenos e são rapidamente 

atraídos em grande número aos locais de inflamação. Já é conhecido que FH interage com 

CR3 para ativação de neutrófilos e participando assim da fagocitose de Candida albicans via 

CR3 (Losse et al., 2010). Uma vez que a interação das leptospiras com FH mostrou ser 

importante para a sobrevivência na presença do complemento (Castiblanco-Valencia et al., 

2012) e que CR3 é um receptor importante na ativação de PMN e interage com FH, 

investigamos neste estudo se este regulador também poderia ter alguma função mediando a 

interação entre leptospira e fagócito via CR3. 



124 
 

 

 
6 CONCLUSÕES 

 

Neste estudo nós demostramos que leptospiras patogênicas (L. interrongas) além de 

interagir com FH e FHL-1, também interagem com FHR-1.  Dentre as proteínas 

recombinantes de leptostospiras patogênicas empregadas neste estudo, nós mostramos que as 

proteínas LigA, LigB interagem com as proteínas reguladoras do complemento FH, FHL-1, 

FHR-1 e C4BP. 

Nossos resultados sugerem que não há competição entre FH e C4BP pelo mesmo sítio 

de ligação às proteínas Ligs.  Com tudo, FH e C4BP mesmo quando ligados nas proteínas Lig 

continuam sendo funcionalmente ativos, atuando como co-fatores do FI na clivagem de C3b e 

C4b respectivamente. Estas observações sugerem fortemente que as leptospiras podem usar 

este mecanismo para escapar do sistema Complemento. Alem disso, a aquisição de FH pela 

Leptospira interrogans favorece sua sobrevida na presença de soro humano. Nós concluímos 

que a sobrevida desta bactéria é diretamente proporcional à concentração sérica de FH.  

Nós também confirmamos que as proteínas Lig são importantes para a sobrevida da 

bactéria, uma vez que a expressão das proteínas LigA ou LigB conseguiram aumentar a 

sobrevida de bactérias  não patogênicas como demostrado nos expereimentos empregando 

leptospiras transgênicas  (L. biflexa transgênica para LigA ou LigB). As proteínas Ligs 

regulam a deposição de fragmentos C3 e MAC na membrana da bactéria. 

A interação da proteína LigBC com FH é principalmente mediada pelos domínios 

SCRs 5-7e SCRs 15-20. Nós também demostramos que plasminogênio ligado às proteínas 

LigAC, LigBC e LigBN é convertido em plasmina, responsável pela clivagem de C3b e C5, 

constituindo um novo mecanismo de evasão ao complemento empregado pelas leptospiras 

patogênicas. Porém, As interações entre plasminogênio e as proteínas Lig são afetadas por 

força iônica e mediadas por resíduos de lisina. Nós também demostramos que não há 

competição entre as plasminogênio e FH ou C4BP por sítios de ligação nas proteínas Lig. 

Nós também concluímos que leptospiras não patogênicas ativam melhor os PMN que 

leptospiras patogênicas e esta activação é consideravelmente aumentada na presença de 

complemento. Nós demostramos que a principal molécula do sistema complemento, que 

interage com leptospira, e contribui para a tivação dos neutrófilos é iC3b. A interação de FH 

com os neutrófilos não é relevante para a ativação dos mesmos, porém sua função como co-

fator do FI para degradação de C3 é realemente importante, uma vez que bloqueia a ativação 
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do complemento pelas três vias e inibe o deposito de opsoninas importantes para o processo 

fagocítico  e atividade microbicida dos fagócitos. 

Por fim, nós concluímos que a interação desta família de proteínas Lig com moléculas 

reguladoras do sistema complemento e plasminogênio constituem fortes mecanismos de 

evasão a morte por complemento e acreditamos os resultados aqui apresentados possam 

contribuir a compreensão das múltiplas estratégias de evasão empregadas pelas leptospiras 

durante a infecção do hospedeiro e consequentemente para o entendimento da doença, assim 

como no desenvolvimento de novas estratégias terapéuticas. 
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