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RESUMO 

 

FRAGA, F. A. Estudo de potenciais antígenos vacinais de Leptospira interrogans sorovar 
Copenhageni. 2009. 149 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

A leptospirose é uma zoonose mundialmente disseminada, causada por bactérias 

patogênicas do gênero Leptospira. A melhor estratégia para combater a doença é a adoção de 

medidas preventivas. Neste contexto, o desenvolvimento de vacinas se destaca. Potenciais 

antígenos a serem testados como candidatos vacinais foram identificados pela análise do 

genoma de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni por programas de bioinformática. 

Foram selecionadas sete proteínas para estudo: três lipoproteínas (LipL32, LipL23 e LipL22), 

duas hemolisinas (SphH e Sph4), uma proteína com domínios anquirina (AnkB) e uma com 

domínio OmpA (OmpA76). Os genes selecionados foram amplificados a partir do DNA 

genômico por PCR, clonados nos vetores pGEM-T Easy ou pDEST17, e subclonados nos 

vetores de expressão pAE e pAEsox. A expressão das proteínas foi induzida nas bactérias 

E.coli BL21(DE3)Star[pLysS] e Salmonella enterica sorovar Typhimurium SL3261, que é 

vacinal para camundongos. Todas as proteínas foram expressas na forma insolúvel. Após 

otimização das condições de indução, as proteínas LipL32, LipL23 e LipL22 foram expressas 

na forma solúvel e purificadas. As proteínas OmpA76, AnkB, Sph4 e SphH foram purificadas e 

renaturadas por diferentes métodos. Foram feitos dois ensaios de imunização e desafio. No 

primeiro, hamsters foram imunizados com a salmonela carregando a construção 

pAEsoxLIC10537, para expressão da proteína OmpA76 in vivo, e desafiados com L. 

interrogans sorovar Pomona. Houve sobrevivência de aproximadamente 30% dos animais 

imunizados com a salmonela recombinante, 100% dos que receberam a vacina comercial e 10% 

dos imunizados com salmonela pAEsox vazio ou com PBS. No segundo ensaio, os hamsters 

foram imunizados com um pool das sete proteínas recombinantes purificadas, e desafiados com 

L. interrogans sorovar Copenhageni. Houve sobrevivência de 30% dos animais imunizados 

com o pool de proteínas, 90% dos que receberam a vacina comercial, 100% dos imunizados 

com bacterina de L. interrogans sorovar Copenhageni e nenhum animal do grupo PBS. A 

reatividade das proteínas com soro de hamster infectado com L. interrogans sorovar Pomona 

ou Copenhageni foi analisada. A proteína LipL32 reagiu com todos os soros testados. As 

proteínas OmpA76, LipL23 e LipL22 foram reconhecidas pelos soros que apresentaram títulos 

de MAT mais elevados. A imunogenicidade das proteínas e das salmonelas recombinantes, 

carregando as construções plasmidiais para expressão das proteínas in vivo, foi avaliada em 



 
 
 

 

ensaio em camundongos. As proteínas LipL32, OmpA76, LipL23, LipL22 e AnkB 

apresentaram elevados títulos de IgG específicos. As proteínas foram reconhecidas pelos soros 

dos animais imunizados com as salmonelas recombinantes após reforço com proteína 

purificada (exceto a SphH e Sph4). Extratos protéicos de L. interrogans sorovar Pomona e 

Copenhageni foram reconhecidos pelos soros anti-LipL32 e anti-OmpA76. O soro anti-LipL23 

também reagiu com os extratos do sorovar Pomona. 

 

Palavras-chave: Leptospirose. Clonagem, expressão, purificação e renaturação de proteínas 
recombinantes. Ensaio de desafio com Leptospira interrogans. Salmonelas vacinais 
recombinantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

FRAGA, T. R. Study of potential vaccine candidates from Leptospira interrogans serovar 
Copenhageni. 2009. 149 p. Master thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

Leptospirosis is a widespread zoonosis caused by pathogenic bacteria from the genus 

Leptospira. The best strategy to combat the disease is the prevention. In this context, the 

development of vaccines is crucial. The genome from Leptospira interrogans serovar 

Copenhageni was analyzed by bioinformatic tolls and several proteins, possibly related to its 

pathogenesis, were identified. Seven proteins were selected to be studied: three lipoproteins 

(LipL32, LipL22 and LipL23), two hemolysins (SphH and Sph4), an ankyrin like protein 

(AnkB) and an outer membrane protein (OmpA76). The genes were amplified from the 

genomic DNA by PCR, cloned in the vectors pDEST17 or pGEM-T Easy and subcloned in the 

expression vectors, pAE and pAEsox. The recombinant proteins were expressed in E.coli 

BL21(DE3)StarpLysS and in Salmonella enterica serovar Typhimurium SL3261, strain that is 

vaccinal for mice. The seven proteins were expressed in the insoluble form. After the 

optimization of the induction conditions, the proteins LipL32, LipL22 and LipL23 were 

recovered in the soluble fraction and purified. The proteins OmpA76, AnkB, Sph4 and SphH 

were refolded and purified by different methods. Two challenge assays were performed. In the 

first assay, hamsters were immunized with the salmonella carrying the construction 

pAEsoxLIC10537, to allow the expression of the protein OmpA76 in vivo, and challenged with 

L. interrogans serovar Pomona. There was a survival of around 30% of the animals immunized 

with the recombinant salmonella, 100% of the commercial vaccine group and 10% of the 

negative control groups (salmonella pAEsox or PBS). In the second assay, hamsters were 

immunized with a pool of the seven purified recombinant proteins and challenged with L. 

interrogans serovar Copenhageni. All the animals of the negative control group (PBS) died, 

while 30% of the hamsters immunized with the pool of the proteins survived. In the positive 

control groups, immunization with a commercial vaccine or a bacterin of L. interrogans serovar 

Copenhageni, conferred a protection of 90% and 100%, respectively. The recognition of the 

seven proteins by sera from hamsters infected with L. interrogans serovar Copenhageni or 

Pomona was analyzed. The protein LipL32 was recognized by all tested sera. The proteins 

OmpA76, LipL23 and LipL22 reacted with sera that have high MAT titers. The 

immunogenicity of the proteins and the recombinant salmonellas, carrying the plasmidial 

constructions to express the proteins in vivo, was tested in mouse. The proteins LipL32, 



 
 
 

 

OmpA76, LipL23, LipL22 and AnkB elicited high IgG titers. The proteins were recognized by 

the sera of the animals immunized with the recombinant salmonellas after the protein booster 

(except SphH e Sph4). Protein extracts of L. interrogans serovar Pomona and Copenhageni 

were recognized by anti-LipL32 and anti-OmpA76 sera. The anti-LipL23 serum also 

recognized the serovar Pomona protein extracts. 

 

Key words: Leptospirosis. Cloning, expression, purification and refolding of recombinant 
proteins. Challenge assay with Leptospira interrogans. Recombinant salmonella vaccine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A leptospirose humana 

 

 A leptospirose é uma zoonose mundialmente disseminada causada por bactérias 

patogênicas do gênero Leptospira (FAINE et al., 1999). Nos países desenvolvidos está 

associada à prática de esportes aquáticos e nos países em desenvolvimento tem se tornado um 

grave problema de saúde pública (KO et al., 1999; HAAKE et al., 2002).  

A incidência da leptospirose aumenta na época das chuvas, devido à contaminação da 

água de inundações por leptospiras patogênicas eliminadas na urina de roedores, os principais 

reservatórios urbanos (SAKATA et al., 1992). É considerada também uma doença ocupacional, 

pois atinge trabalhadores de serviços de água e esgotos, canaviais, arrozais, tratadores de 

animais e veterinários (FAINE et al., 1999).   

 Desde 1985, a leptospirose humana é uma doença de notificação compulsória no Brasil. 

Segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica, no período de 1985 a 2005 foram 

confirmados 60.753 casos e 6.778 óbitos (ANEXO A). No estado de Santa Catarina foram 

confirmados 301 casos de leptospirose, relativos às intensas chuvas que ocorreram na região 

em novembro de 2008 (CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/CVE).   

 As variações na incidência da doença podem ser explicadas por um conjunto de fatores 

como índices pluviométricos, desigualdades sociais e diversidades geográficas. Considerando 

que parte das infecções não são notificadas e que a apresentação subclínica da leptospirose é 

com freqüência erroneamente diagnosticada como “síndrome viral”, pode-se inferir que o 

número de casos confirmados reflete apenas uma pequena parcela do número real de casos no 

Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS).    

 

1.2 As leptospiras 

 

As leptospiras pertencem ao gênero Leptospira, família Leptospiracea e ordem 

Spirochaetales (FAINE et al., 1999).  

O gênero Leptospira foi primeiramente dividido nas espécies L. biflexa e L. interrogans 

pela classificação fenotípica. A L. biflexa reunia os sorovares saprófitos, de vida livre e a L. 

interrogans os patogênicos (LEVETT, 2001). A composição antigênica das leptospiras é usada 

para fins taxonômicos e sua base é o sorovar. A diversidade dos sorovares é resultante da 

heterogeneidade estrutural dos carboidratos do LPS (lipopolissacarídeo) da membrana da 
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bactéria. Os sorovares antigenicamente relacionados são agrupados em sorogupos (BHARTI et 

al., 2003).   

 Em 1987 foi proposta uma classificação genotípica por Yasuda e colaboradores, com 

base em hidridação por homologia de DNA, para a determinação das espécies de Leptospira. 

Atualmente há 17 espécies genômicas: L. interrogans, L. biflexa, L. alexandrei, L. fainei, L. 

borgpetersenii, L. santarosai, L. inadai, L. noguchii, L. weilii, L. kirshneri, L. meyeri, L. 

wolbachii, e as geno-espécies 1, 2, 3, 4 e 5, ainda sem denominação (BHARTI et al., 2003).  

As leptospiras são bactérias espiroquetas aeróbias. Possuem membrana citoplasmática e 

parede celular, sendo esta envolta por uma membrana externa contendo proteínas como 

lipoproteínas e porinas, as quais permitem troca de solutos entre o espaço periplasmático e o 

meio ambiente. A movimentação do microrganismo está associada a dois flagelos 

periplasmáticos localizados em extremidades opostas da bactéria. Álcoois e ácidos graxos são 

utilizados como fontes de carbono e energia (MURRAY et al., 2000). O LPS das leptospiras 

possui composição semelhante ao das bactérias gram-negativas, contudo com baixa atividade 

endotóxica (FAINE et al., 1999).  

 

1.3 Características clínicas e tratamento da leptospirose 

 

 As leptospiras geralmente causam infecções assintomáticas em seus hospedeiros de 

manutenção, nos quais colonizam os túbulos renais proximais, sendo eliminadas na urina 

(FAINE et al., 1999).  

 As leptospiras são bactérias finas e altamente móveis, o que possibilita sua penetração 

em membranas mucosas intactas e na pele lesada. Quando há contato prolongado com água 

contaminada, também pode ocorrer penetração na pele íntegra. As bactérias se disseminam pela 

circulação sanguínea e linfática para todos os tecidos e se multiplicam no fígado, pulmão e 

baço (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001).  

 A leptospirose pode se apresentar como uma infecção subclínica, com sintomas 

semelhantes à gripe, como febre, dor de cabeça e muscular, ou evoluir para doença sistêmica 

grave (síndrome de Weil), caracterizada por insuficiência renal e hepática, extensa vasculite, 

miocardite e meningite (LEVETT, 2001). Essas diferentes manifestações da doença podem ser 

explicadas, em parte, pela virulência das bactérias infectantes. A forma grave da leptospirose é 

comumente associada ao sorogrupo Icterohaemorrhagie (BHARTI et al., 2003). Fatores como a 

carga bacteriana e o estado de saúde do indivíduo também estão relacionados com a gravidade 

da infecção (FAINE et al., 1999).  
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As formas menos graves da leptospirose podem ser tratadas com antibióticos orais como 

doxaciclina ou eritromicina. Nos casos mais graves, o medicamento de escolha é a penicilina 

intravenosa. A terapia de suporte, que consiste principalmente na diálise, é importante quando 

há insuficiência renal, desequilíbrio hidroeletrolítico, e hemorragia (WHO, 2003).   

 

1.4 Diagnóstico laboratorial da leptospirose 

 

A realização de exames laboratoriais para a leptospirose é de grande importância, pois 

os sintomas clínicos são polimórficos e dificultam o diagnóstico (FAINE et al., 1999). A 

confirmação laboratorial da doença é baseada na demonstração da presença de leptospiras, 

fragmentos de DNA ou detecção de anticorpos específicos (WHO, 2003). 

O cultivo de leptospiras a partir do sangue ou líquor e a reação de polimerase em cadeia 

(PCR) são positivos na fase de bacteremia (primeira semana). Nesta fase os testes sorológicos 

podem ser negativos ou apresentarem baixos títulos. A partir da segunda semana da doença as 

bactérias e fragmentos de DNA são encontrados na urina e os testes sorológicos podem ser 

positivos (WHO, 2003).  

As leptospiras são isoladas com relativa facilidade em meio Ellinghausen, contudo, 

como crescimento é lento, o resultado das hemoculturas é freqüentemente retrospectivo em 

relação à evolução da doença (PEREIRA, 2005). As técnicas de PCR são mais sensíveis que o 

cultivo da espiroqueta, mas dependem de métodos de preparação de amostras, devido à 

existência de diversos inibidores da reação (ÇETINKAYA et al., 2000).   

Os testes sorológicos são os mais comumente empregados para o diagnóstico 

laboratorial da leptospirose. O teste de referência recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde é o MAT (teste de aglutinação microscópica), no qual o soro do paciente reage com uma 

suspensão de leptospiras vivas. Após incubação, observa-se aglutinação em microscópio de 

campo escuro se houver reação antígeno-anticorpo. O MAT é um ensaio quantitativo e de alta 

complexidade, pois envolve a manutenção de diversas estirpes de referência (WHO, 2003).  

 A interpretação dos resultados do MAT é baseada na comparação de amostras 

seqüenciais, colhidas com intervalos de sete a vinte e um dias. O pareamento é importante para 

verificar a existência de soroconversão, ou seja, variação de quatro vezes nos títulos entre as 

amostras. Contudo, há dificuldades na interpretação devido ao alto grau de reações cruzadas e 

paradoxais entre os diferentes sorovares do painel de antígenos, especialmente nas amostras de 

fase aguda. Nas reações paradoxais, são inicialmente observados títulos mais altos para um 

sorovar que não é de fato o agente causal. Posteriormente, amostra do paciente coletada na fase 
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convalescente exibirá títulos mais altos para o sorovar infectante. Há necessidade de isolar as 

leptospiras em cultura para a identificação conclusiva do agente etiológico (PEREIRA, 2005).  

  O ELISA-IgM detecta anticorpos mais precocemente que o MAT. Observa-se reação 

positiva no teste com amostras coletadas de seis a oito dias após o aparecimento dos primeiros 

sinais clínicos da doença (WHO, 2003). Como antígenos têm sido utilizados extratos de 

leptospiras, brutos ou sonicados, e proteínas recombinantes como a LipL32, LipL41, LigA, 

LigB, Lp49, Lp29, MPL17 e MPL21 (FLANNERY et al., 2001; LEVETT, 2002; MARIYA et 

al., 2006; NEVES et al., 2007; SRIMANOTE et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2008).   

 

1.5 Vacinas contra a leptospirose 

 

 As vacinas de uso veterinário, chamadas de bacterinas, são compostas de bactérias 

inativadas pela ação do calor ou formol (FAINE et al., 1999).  

Diversos trabalhos têm sido publicados sobre o desenvolvimento de vacinas contra a 

leptospirose humana em países como Cuba, Rússia, China e França (MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

et al., 1998; IKOEV et al., 1999; YAN et al., 2003; RODRIGUEZ GONZALES et al., 2004). 

As preparações testadas são semelhantes às bacterinas veterinárias. Entretanto, sabe-se que 

vacinas compostas por bactérias inativadas são impuras e não induzem memória imunológica 

de longa duração, exigindo revacinações anuais ou semestrais. Além disso, as bacterinas 

protegem apenas contra os sorogrupos presentes na preparação, não conferindo, portanto, 

proteção cruzada. Atualmente tem sido priorizado o desenvolvimento de vacinas com 

componente(s) bem definido(s), com o objetivo de alcançar máxima proteção por longo tempo 

e com o mínimo de efeitos adversos (McBRIDE et al., 2005). 

 O seqüenciamento do genoma de diversos microrganismos aliado aos avanços na 

bioinformática revolucionaram o campo da vacinologia, possibilitando a identificação de 

candidatos vacinais sem a necessidade do cultivo do patógeno. Essa abordagem, chamada de 

vacinologia reversa, permitiu a identificação de potenciais antígenos vacinais em Neisseria 

meningitidis, sorogupo B (PIZZA et al., 2000) e Streptococcus pneumoniae (WIZEMANN et 

al., 2001). Atualmente, essa estratégia está sendo aplicada para a leptospira.  

 O genoma de três espécies de leptospiras foi seqüenciado, sendo duas patogênicas: L. 

interrogans sorovar Lai, L. interrogans sorovar Copenhageni, L. borgpetersenii sorovar 

Hardjobovis (duas estirpes), e uma de vida livre: L. biflexa sorovar Patoc.  As duas espécies 

patogênicas possuem dois cromossomos circulares, um maior e outro menor, e na de vida livre, 
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além destes, observa-se também uma terceira unidade de replicação de menor tamanho (REN et 

al., 2003; NASCIMENTO et al., 2004; BULACH et al., 2006; PICARDEU et al., 2008).  

Os genomas dos dois sorovares de L. interrogans seqüenciados (Lai e Copenhageni) 

possuem uma semelhança geral, embora haja uma grande inversão cromossômica 

(NASCIMENTO et al, 2004). O genoma da espécie L. borpetersenii é cerca de 700 kb menor 

que o da L. interrogans. Os genes ausentes estão principalmente relacionados à detecção de 

sinais ambientais e ao transporte e utilização de metabólitos, sugerindo uma menor capacidade 

de sobrevivência da L. borgpetersenii fora do hospedeiro. Assim, essa redução estaria 

relacionada à especialização da bactéria em um ciclo de vida com dependência estrita à 

transmissão de hospedeiro para hospedeiro, ou seja, sem uma fase de vida livre (BULACH et 

al., 2006). De fato, o genoma da L. borgpetersenii e da L. biflexa, que são especializadas em 

um único ambiente (hospedeiro mamífero e meio aquático, respectivamente), é menor que o da 

L. interrogans, que teria se tornado maior ao adquirir genes necessários à sobrevivência em 

ambos ambientes (PICARDEAU et al., 2008)  

 A análise dos dados obtidos nos seqüenciamentos possibilitou a identificação de 

diversos genes, cujas proteínas codificadas, podem estar envolvidas na patogênese da doença, 

sendo estas potenciais candidatos vacinais (NASCIMENTO et al., 2004). Assim, a análise dos 

genomas resultou em projetos de investigação como o temático “Clonagem e expressão de 

proteínas com potencial uso vacinal e em diagnóstico identificadas no genoma da bactéria L. 

interrogans sorovar Copenhageni” ao qual este trabalho está vinculado.    

 

1.6 Proteínas de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni selecionadas 

 

Foram selecionadas sete proteínas para estudo neste projeto: três lipoproteínas (LipL32, 

LipL23 e LipL22), duas hemolisinas (SphH e Sph4), uma proteína com domínio OmpA 

(OmpA76) e uma proteína com domínios anquirina (AnkB).  

 

1.6.1 As lipoproteínas 

 

A identificação de proteínas localizadas na superfície externa da leptospira é de grande 

importância. São estas proteínas que, provavelmente, estão envolvidas na interação das 

bactérias com o hospedeiro, podendo ser potenciais alvos do sistema imune (FAINE et al., 

1999). Dentre estas proteínas, destaca-se a classe das lipoproteínas. Foram selecionadas para 

estudo as lipoproteínas LipL32, LipL23 e LipL22.  
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A LipL32 é a proteína mais abundante de Leptospira. Ela é exposta na superfície da 

bactéria, sendo expressa tanto em cultivo in vitro como durante infecção (HAAKE et al., 2000; 

GUERREIRO et al., 2001; CULLEN et al., 2002, 2005). Foi demonstrado que a LipL32 

potencializou a hemólise mediada pela esfingomielinase H (SphH), sendo denominada de Hap-

1 (proteína associada à hemólise) (LEE et al., 2000). Ela é conservada entre as espécies 

patogênicas de Leptospira (HAAKE et al., 2000) e não possui ortólogos na saprófita L. biflexa 

(PICARDEAU et al., 2008).  

A LipL32 é reconhecida por anticorpos IgM e IgG na primeira semana da infecção (fase 

aguda) e também na fase de resposta humoral em humanos (GUERREIRO et al., 2001; HAUK 

et al., 2008). A proteína conferiu proteção parcial em modelo de gerbil quando veiculada por 

adenovírus e na forma de vacina de DNA, mas não de proteína purificada (BRANGER et al., 

2001, 2005). O mesmo foi observado em modelo de hamster, no qual a LipL32 apresentada na 

forma de BCG recombinante conferiu proteção parcial e a proteína purificada não (SEIXAS et 

al., 2007).  

Um mutante no gene que codifica para a proteína LipL32 foi construído utilizando 

transposon. Hamsters inoculados por via sistêmica e de mucosa com estas bactérias 

apresentaram manifestações da doença semelhantes às estirpes selvagens. Estudos com 

microarray indicaram uma possível associação entre a LipL32 e a síntese do grupo heme e da 

vitamina B12 (MURRAY et al., 2008).  

O mecanismo central da patogênese da leptospirose consiste na habilidade das 

leptospiras em se disseminarem amplamente por todos os órgãos do hospedeiro (FAINE et al., 

1999). Proteínas expostas na superfície podem estar envolvidas com a adesão da bactéria. 

Moléculas de adesão celular (CAMs) são receptores de superfície presentes nas células 

eucarióticas envolvidas em interações célula-célula e célula-matriz extracelular (BOYLE et al., 

2003). As proteínas recombinantes rLIC10365, LipL22 e LipL23 de L. interrogans 

promoveram um aumento da expressão de ICAM-1 (moléculas de adesão intercelulares tipo 1) 

e E-selectina em HUVECS (células endoteliais das veias de cordão umbilical humano), 

sugerindo um possível papel destas proteínas na adesão celular e patogênese da leptospirose 

(VIEIRA et al., 2007; GÓMEZ et al., 2008). 

As proteínas LipL22 e LipL23 são conservadas entre os seguintes sorovares patogênicos 

de L. interrogans: Canicola, Hardjo, Icterohaemorragie e Copenhageni. A expressão das 

proteínas LipL22 e LipL23 foi observada in vivo, no túbulos renais de porcos da índia 

infectados com L. interrogans sorovar Copenhageni (GÓMEZ et al., 2008).  



32 
 

Além disso, a proteína LipL23 também é conservada em L. interrogans sorovares 

Bratislava, Autumnalis, Pomona, Pyrogenes e Grippotyphosa, e a proteína recombinante foi 

reconhecida pelo soro de pacientes diagnosticados com leptospirose (título de MAT 25.000) 

(GAMBERINI et al., 2005).  

   

1.6.2 As hemolisinas 

 

 As hemolisinas e as toxinas citolíticas são encontradas em diversos organismos e podem 

ser classificadas em três categorias de acordo com o mecanismo de ação nas células alvo, que 

pode ser pela formação de poros, surfactante e enzimático (ROWE e WELCH, 1994).  O 

mecanismo de lise através da formação de poros envolve a ligação e penetração da toxina na 

membrana da célula, seguidos de rompimento e alteração da permeabilidade, levando à citólise.  

As hemolisinas que atuam como surfactantes, são altamente hidrofóbicas e promovem lise pela 

solubilização da membrana da célula alvo. Já as hemolisinas que causam lise através da 

clivagem enzimática de componentes da membrana incluem as fosfolipases e as 

esfingomielinases (LEE et al., 2002). 

 As leptospiras dependem de ferro para a sua multiplicação e crescimento (FAINE et al., 

1999). Contudo, este metal não é encontrado na forma livre no hospedeiro, sendo o ferro 

complexado com o grupo heme a principal fonte do metal para a bactéria (WANDERSMAN e 

STOJILKOVIC, 2000).       

As hemolisinas de leptospira foram inicialmente classificadas como fosfolipases 

(TROWBRIBGE et al., 1981). Bernheimer e Bey (1986) purificaram uma esfingomielinase C 

com atividade hemolítica de L. interrogans sorovar Pomona. As esfingomielinases promovem a 

hidrólise das esfingomielinas (lipídeos encontrados nas membranas), resultando em fosfocolina 

e ceramida (GONI e ALONSO, 2002). Na infecção por leptospiras, as esfingomielinases 

poderiam estar relacionadas à aquisição de ferro e ao uso de lipídeos da membrana como fonte 

de carbono e energia. Além disso, poderiam também estar associadas à apoptose de células 

fagocitárias do hospedeiro, pois a ceramida atua como segundo mensageiro da morte celular 

programada (MERIEN et al., 1997; ZHANG et al., 2008). 

No genoma da L. interrogans sorovar Copenhageni foram identificadas hemolisinas 

estruturalmente relacionadas às esfingomielinases C, como as proteínas SphH e Sph4, 

selecionadas para estudo neste projeto (NASCIMENTO et al., 2004).  

Os genes que codificam para as proteínas SphH e Sph4 são conservados em L. 

interrogans sorovares Canicola, Harjo, Icterohaemorraghie e Pomona, em L. borgpetersenii 
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sorovares Javanica e Tarassovi, e em L. noguchii sorovar Panama. Os transcritos dos dois genes 

foram detectados em culturas de L. interrogans sorovar Pomona, recém isolada de hamster 

infectado, realizadas nas temperaturas de 20 ºC, 29 ºC e 37 ºC. A expressão da proteína SphH 

também foi observada no extrato total de L. interrogans sorovar Pomona, e in vivo, no túbulos 

renais de hamsters infectados com este sorovar (CARVALHO, 2008). 

 

1.6.3 As proteínas com domínio OmpA e com domínios anquirina  

  

 Em bactérias, uma das funções do domínio OmpA é promover a ligação entre a 

membrana externa e a camada de peptídeoglicano que se localiza sob ela (KOIZUMI e 

WATANABE, 2003). A proteína Loa22, que possui um domínio OmpA-like, foi descrita como 

o primeiro fator de virulência geneticamente definido da espécie Leptospira (RISTOW et al., 

2007). Foi selecionada para estudo a proteína OmpA76 que possui domínio pertencente a 

superfamília OmpA. 

  As repetições anquirina são freqüentemente relacionadas a interações proteína-proteína. 

Estas repetições são compostas de módulos de 33 aminoácidos dispostos em tandem (BORK, 

1993). Em eucariotos, tais domínios são encontrados em proteínas do citoesqueleto que 

ancoram proteínas nas membranas (GORINA e PAVLETICH, 1996). Há poucos exemplos de 

repetições anquirina em procariotos e vírus, que podem ter resultado de transferência horizontal 

de genes (BORK, 1993). Quando analisados em conjunto, os genes bacterianos que codificam 

para proteínas com domínios anquirina estão localizados em regiões próximas aos que 

codificam para proteínas envolvidas com estresse oxidativo, resistência a antibióticos e 

aquisição de nutrientes do meio (HOWELL et al., 2000).  

Leptospira interrogans sorovar Copenhageni possui 13 genes que codificam proteínas 

contendo entre 2 a 7 repetições anquirina (NASCIMENTO et al., 2004). Neste projeto, foi 

escolhida a proteína AnkB, que possui quatro repetições anquirina. A AnkB de Pseudomonas 

aeruginosa foi caracterizada como uma proteína periplasmática associada à membrana interna. 

A AnkB mostrou-se essencial para a resistência de P. aeruginosa à H2O2, possivelmente devido 

a sua capacidade de ligação e estabilização da proteína catalase (KatB) (HOWELL et al., 

2000).  
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1.7 Salmonelas vacinais, promotores de expressão gênica ativados in vivo e o vetor 

pAEsox 

 

 Nos últimos anos, o emprego experimental de linhagens atenuadas de salmonela como 

abordagem vacinal expandiu-se rapidamente, extrapolando o problema das salmoneloses. 

Dentro da abordagem biotecnológica da produção de vacinas, o desenvolvimento de estirpes 

atenuadas de salmonela como carregadoras de antígenos heterólogos representa uma grande 

esperança para a geração de vacinas multivalentes, de fácil administração e de custos reduzidos 

(McKELVIE et al., 2008).  

            Diferentes estirpes de salmonelas atenuadas têm sido utilizadas como vacinas vivas 

(GARMORY et al., 2002). A atenuação baseia-se na manipulação genética para alterar 

precisamente vias metabólicas que impeçam o microrganismo de se multiplicar no hospedeiro. 

A capacidade invasiva é mantida e usada para apresentação temporária da bactéria ao sistema 

imune do hospedeiro (ROSENKRANZ et al., 2003). Mutações em genes envolvidos na 

biossíntese de compostos aromáticos (aro) são freqüentemente empregadas na obtenção de 

estirpes atenuadas. Dentre as salmonelas vacinais aro-, destaca-se a estirpe SL3261 de 

Salmonella enterica sorovar Typhimurim, que possui mutação no gene aroA e é vacinal para 

camundongos (HOISETH e STOCKER, 1981). Novas gerações de salmonelas atenuadas têm 

se mostrado efetivas e seguras na vacinação de porcos, galinhas e cavalos (KRAMER et al., 

1992; CERQUETTI et al., 2000; SHEORAN et al., 2001). 

 Estirpes vacinais de salmonela podem expressar antígenos heterólogos após receberem 

genes, sob controle de promotores bacterianos, clonados em plasmídeos ou inseridos no 

cromossomo. Um dos aspectos vantajosos desses sistemas é a possibilidade de utilização de 

promotores de expressão ativados in vivo, ou seja, induzidos no micro-ambiente hospedeiro. 

Genes heterólogos codificando antígenos de interesse vacinal são clonados sob controle desses 

promotores. Com essa finalidade têm sido utilizados os promotores nirB, do gene que codifica 

a enzima nitrito oxidase, induzido por baixa tensão de oxigênio (KHAN et al., 1994; PASETTI 

et al., 1999; LEE et al., 2000), e o promotor htrA, induzível por estresse térmico (ROBERTS et 

al., 1998).  

 O regulon soxRS é ativado em enterobactérias em resposta ao estresse oxidativo durante 

a infecção de mamíferos. O regulon é induzido por radicais superóxido e óxido nítrico gerados 

por macrófagos. Em resposta ao estresse oxidativo, SoxR, uma proteína expressa de forma 

constitutiva, é ativada e promove uma mudança de conformação no promotor do gene soxS 
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(psoxS), induzindo expressão da proteína SoxS. Esta proteína ativa a transcrição de pelo menos 

15 genes relacionados com a defesa ao estresse oxidativo (DEMPLE, 1996). 

 O vetor pAE foi construído a partir dos vetores comerciais pRSET e pET3-His, para 

expressão de proteínas em E. coli por indução com IPTG (RAMOS et al., 2004). Este vetor foi 

modificado no laboratório da Dra. Elizabeth Martins por inserção do sistema controlador do 

regulon soxRS, o gene de soxR e promotor de soxS, mantendo um sítio de múltiplas clonagens 

que permite a inserção de genes de interesse a serem expressos sob controle do promotor soxS. 

Salmonelas vacinais podem ser transformadas com genes clonados em vetor pAEsox para a 

expressão de proteínas heterólogas in vivo e in vitro, por exposição das bactérias a paraquat, 

uma droga que promove o estresse oxidativo (Figura 1). 

A resposta imune na leptospirose é mediada principalmente por anticorpos, pois foi 

observada proteção passiva de hamsters contra a infecção (FAINE et al., 1999). Contudo, como 

as leptospiras são patógenos altamente invasivos, também devem ser considerados os 

componentes celulares da resposta imunológica (PALANIAPPAN, 2006). De fato, foi 

demonstrado que leptospiras patogênicas estimulam a produção de citocinas do tipo Th1 e Th2 

in vivo (VERNEL-PAUILLAC e MERIEN, 2001). Ensaios clínicos em humanos e estudos 

realizados em modelos animais têm fornecido evidências da importância da estimulação da 

imunidade celular no controle de infecções causadas por bactérias, vírus e parasitas 

(PALANIAPPAN, 2007). A identificação de adjuvantes que promovam a estimulação do 

sistema imune de forma mais completa, com componentes humorais e celulares, pode ser 

interessante no desenvolvimento de uma vacina efetiva contra a leptospirose.  

 Antígenos heterólogos apresentados ao sistema imune por salmonelas atenuadas 

estimulam respostas humorais e celulares, caracterizadas pela produção de IFN-γ e IL-12 por 

linfócitos T CD4+, estímulo da atividade dos linfócitos citotóxicos T CD8+, pela produção de 

IgG sérico, predominantemente do isótipo IgG2a, e também de IgA de mucosa (ASHBY et al., 

2005). 

Considerando-se que a imunidade elicitada por antígenos apresentados por salmonelas é 

bastante completa, uma das etapas deste projeto foi a obtenção de salmonelas recombinantes 

para a expressão das proteínas de leptospira in vivo. 
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Figura 1. O regulon soxRS e a construção dos cassetes de expressão das proteínas recombinantes no vetor 

pAEsox. No regulon soxRS, a proteína SoxR é ativada por estresse oxidativo e promove uma mudança 

na conformação do promotor psoxS, induzindo a expressão de SoxS, uma proteína que ativa  a 

transcrição de diversos genes relacionados à proteção anti-oxidante (DEMPLE et al., 1996). No vetor 

pAEsox o gene soxS é substituído pelo gene heterólogo, cuja transcrição pode ser induzida por estresse 

oxidativo, promovendo a expressão da proteína recombinante.  
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5 CONCLUSÕES  

 

 Neste trabalho foi investigada a capacidade protetora e imunogênica de sete proteínas 

recombinantes de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni.  

As proteínas recombinantes LipL23, LipL22, LipL32, SphH, Sph4, OmpA76 e AnkB, 

foram expressas em E.coli BL21(DE3)Star[pLysS] nos sistemas de expressão pAE e pAEsox, e 

na estirpe vacinal Salmonella enterica sorovar Typhimurium SL3261 (construções em 

pAEsox). As proteínas LipL32, LipL23 e LipL22 foram expressas na fração solúvel partir da 

qual foram purificadas. As proteínas OmpA76, AnkB, Sph4 e SphH, expressas na fração 

insolúvel, foram renaturadas e purificadas.  

A proteína OmpA76 expressa in vivo, quando veiculada pela salmonela carregando a 

construção pAEsoxLIC10537, e o pool das sete proteínas recombinantes conferiram proteção 

parcial aos hamsters em desafio com L. interrogans sorovar Pomona e Copenhageni, 

respectivamente. 

As proteínas LipL32, OmpA76, LipL23 e LipL22 elicitaram a produção de anticorpos 

específicos em imunizações de hamster, com o pool das sete proteínas, e em camundongos, em 

imunizações individuais. Estas proteínas também reagiram com soros de hamsters infectados 

com L. interrogans sorovares Pomona ou Copenhageni, e com soros de camundongos 

imunizados com as respectivas salmonelas recombinantes, após reforço com a proteína 

purificada. 

Extratos totais de L. interrogans sorovar Pomona e Copenhageni foram reconhecidos 

pelos soros gerados contra as proteínas LipL32 e OmpA76. O soro anti-LipL23 também reagiu 

com os extratos do sorovar Pomona. 

 A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que dentre as sete proteínas estudas a 

LipL32, OmpA76, LipL23 e a LipL22 são as mais promissoras, pois foram capazes de 

estimular o sistema imune. Deste modo, novos ensaios de desafio poderiam ser realizados com 

estes antígenos. 

 Neste trabalho foi descrita pela primeira vez a utilização de salmonelas atenuadas como 

veículos para expressão de proteínas de leptospira in vivo. Esta forma de apresentação de 

antígenos foi melhor caracterizada em camundongos, quanto à doses, vias de imunização e 

respostas imunes elicitadas. O ensaio de desafio com a salmonela carregando o plasmídeo para 

expressão da proteína OmpA76 in vivo constitui o início dessa investigação em hamsters.
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