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RESUMO

Yamashita DHS. Participação do componente central C3 do Sistema Complemento
murino na produção de anticorpos específicos e fagocitose contra Leptospira
interrogans. [dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
A leptospirose é uma doença infecciosa importante mundialmente com mais de um
milhão de casos estimados a cada ano. Estudos acerca dos mecanismos
imunológicos envolvendo infecções por bactérias leptospiras, seu comportamento e
sua capacidade de sobrevivência no hospedeiro, são de grande importância para o
desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. Neste tipo de infecção, a resposta
imune inata e imune adaptativa (mediada por Complemento, fagocitose e anticorpos)
são essenciais para o seu controle.
O Sistema Complemento é importante para a eliminação de leptospiras, entretanto
ainda não se sabe se a morte destas bactérias depende mais da fagocitose ou da
formação do complexo de ataque à membrana. No presente estudo, foram
empregados camundongos C57BL/6 selvagens (B6.C3+/+) e deficientes da proteína
C3 (B6.C3-/-) do Sistema Complemento.
Inicialmente investigamos in vivo a produção de anticorpos anti-leptospiras durante a
infecção do animal. Os camundongos de ambas as linhagens foram imunizados com
a Leptospira interrogans sorovar Kennewicki estirpe Pomona Fromm (espécie
patogênica) e com a proteína leptospiral immunoglobulin-like (LigBC), presente
somente em espécies patogênicas. Nossos resultados mostraram que os
camundongos B6.C3-/- apresentaram menos anticorpos específicos contra as
leptospiras, bem como para a proteína LigBC, em comparação com os camundongos
B6.C3+/+, igualmente imunizados. É importante destacar que a produção de anticorpos
e proliferação de linfócitos B envolve a participação do complemento via CR2 e que
pode ser modulada por fragmentos C3d(g), reconhecidos como importantes
adjuvantes na imunidade humoral.
Nós avaliamos também o processo de fagocitose utilizando macrófagos peritoneais
derivados de camundongos B6.C3+/+ e B6.C3-/-. Observamos que L. interrogans
mostrou-se resistente à internalização por macrófagos peritoneais de ambas as
linhagens de camundongos, entretanto quando estas leptospiras foram previamente
tratadas com soro de B6.C3+/+, como fonte geradora de opsoninas C3b e iC3b, o
número de leptospiras aumentou significativamente. Macrófagos derivados de
camundongos B6.C3-/- fagocitaram menos leptospiras, quando comparados com os
macrófagos de B6.C3+/+. Esta observação não pôde ser estendida para outras
partículas, uma vez que não detectamos diferenças na ingestão de Zimosan por
macrófagos de ambas as linhagens. A capacidade microbicida dependente da
produção de NO não foi afetada pela ausência de C3. Também observamos que na
ausência de C3, estas células fagocitárias secretam níveis reduzidos de citocinas
TNF-α, IL-10, IL12p70 e MCP-1. Por outro lado, a citocina IL-6 foi secretada em maior
concentração por macrófagos deficientes de C3, quando comparados com os
macrófagos de camundongos C3+/+.
Em apoio a estas conclusões, nossos resultados demonstram que o C3 é
importante na defesa do hospedeiro, contribuindo para a melhor compreensão do
papel do C3 do Sistema Complemento para controlar esta infecção.
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ABSTRACT
Yamashita DHS. Participation of the central component C3 of the Complement System
murine in the production of specific antibodies and phagocytosis against Leptospira
interrogans. [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
Leptospirosis is an important infectious disease worldwide with more than one million
cases estimated each year. Studies on the immunological mechanisms involving
infections by leptospires bacteria, their behavior and their survival capacity in the host,
are of great importance for the development of more effective treatments. In this type
of infection, the innate immune and adaptive immune response (Complement
mediated, phagocytosis and antibodies) are essential for its control.
The Complement System is important for the elimination of leptospires, however it is
not yet known if the death of these bacteria depends more on phagocytosis or the
formation of the membrane attack complex. In the present study, C57BL/6 wild
(B6.C3+/+) and C3 protein deficient (B6.C3-/-) mice from the Complement System were
used.
We first investigated the production of anti-leptospire antibodies in vivo during the
infection of the animal. Mice from both strains were immunized with the Leptospira
interrogans serovar Kennewicki Pomona Fromm strain (pathogenic species) and the
leptospiral immunoglobulin-like protein (LigBC), present only in pathogenic species.
Our results showed that B6.C3-/- mice had fewer specific antibodies against leptospires
as well as for LigBC protein compared to equally immunized B6.C3 +/+ mice. It is
important to highlight that the production of antibodies and proliferation of B
lymphocytes involves the participation of the complement via CR2 and that can be
modulated by fragments C3d(g), recognized as important adjuvants in humoral
immunity.
We also evaluated the phagocytosis process using peritoneal macrophages derived
from B6.C3+/+ and B6.C3-/- mice. We observed that L. interrogans was resistant to the
internalization by peritoneal macrophages of both strains of mice, however when these
leptospires were previously treated with serum of B6.C3+/+, as the source of opsonin
C3b and iC3b, the number of internalized leptospires significantly increased.
Macrophages derived from B6.C3-/- mice phagocyted less leptospires when compared
to B6.C3+/+ macrophages. This observation could not be extended to other particles,
since we did not detect differences in the ingestion of Zimosan by macrophages of
both strains. The microbicidal capacity dependent on NO production was not affected
by the absence of C3. We also observed that in the absence of C3, these phagocytic
cells secrete reduced levels of cytokines TNF-α, IL-10, IL12p70 and MCP-1. On the
other hand, the IL-6 cytokine was secreted in higher concentration by C3-deficient
macrophages compared to the macrophages of C3+/+ mice.
In support of these findings, our results demonstrate that C3 is important in host
defense, contributing to a better understanding of the role of Complement C3 in
controlling this infection.
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Introdução
1.1 Leptospirose
A leptospirose é uma doença infecciosa de origem bacteriana causada por
diferentes espécies de bactérias do gênero Leptospira spp. (Levett, 2001). Uma
estimativa recente revelou que a carga global da leptospirose é um milhão de casos a
cada ano com cerca de 60 mil mortes (Costa et al., 2015).
Os primeiros isolados de leptospiras foram descritos há aproximadamente 100
anos por pesquisadores japoneses, a partir de experimentos utilizando-se cobaias
como o primeiro modelo animal de infecção aguda. Os animais foram então infectados
com sangue de pacientes com leptospirose e desenvolveram sintomas similares
àqueles observados nos doentes, tais como albuminúria, congestão conjuntival,
icterícia e hemorragia, critérios utilizados para a definição do quadro da doença. As
leptospiras foram encontradas no fígado e nos rins e, baseando-se em suas
características morfológicas, foram nomeadas como Spirochaeta icterohaemorragiae
(Inada et al., 1916).
Antecedendo a descoberta, em meados de 1886 o médico patologista Adolf
Weil observou um tipo particular de icterícia, acompanhada de esplenomegalia,
disfunção renal, conjuntivite e erupções cutâneas em seus pacientes, o que foi
comprovado anos mais tarde com o isolamento dessa bactéria, e assim, a doença em
sua forma mais grave foi reconhecida como Síndrome de Weil (Weil, 1886).
Espécies patogênicas de leptospiras têm sido isoladas em uma ampla
variedade de animais, como, por exemplo, cães, gatos, cavalos, búfalos, gados,
porcos, gambás, morcegos, ovelhas e cervos (Adler, 2015). Além disso, as leptospiras
também têm sido recuperadas de animais como crocodilos, focas e leões-marinhos
(Colagross-Schouten et al., 2002; Pérez-Flores et al., 2017).
Embora muitos animais sejam apontados como fonte de leptospiras, os
roedores são considerados os principais hospedeiros de manutenção da doença e
também o principal transmissor para esta infecção em humanos, especialmente os
ratos em centros urbanos (Bharti et al., 2003; Haake, Levett, 2015). Nos animais
infectados, as leptospiras podem colonizar túbulos renais que servem como
reservatório destas bactérias que são liberadas na urina, podendo sobreviver por
horas ou dias no ambiente contaminado. Por esta razão, as leptospiras estão
amplamente difundidas na natureza (Haake, Levett, 2015) (Figura 1).

Figura 1 - Ciclo de transmissão da leptospirose.

O ciclo de transmissão da leptospirose inicia-se principalmente quando os animais contaminados
liberam as espiroquetas pela urina, contaminando o solo e a água. Os roedores são considerados
os principais reservatórios da infecção humana. Os seres humanos podem se infectar de
diferentes maneiras através de enchentes, esportes aquáticos, trabalho em fazendas e
abatedouros, fatores de risco que se destacam no ciclo de transmissão. Os sintomas
característicos da doença em estágios mais graves estão relacionados com a apresentação
clínica: hemorragia pulmonar, disfunção renal e hepática (Fraga et al., 2014).

A leptospirose é considerada uma doença de grande impacto social, pois
costuma afetar populações mais pobres que vivem em regiões com carência de
saneamento básico e habitação adequada. Esses aspectos são os principais fatores
de risco epidemiológico, uma vez que estes indivíduos estão mais expostos ao lixo a
céu aberto e aos ratos atraídos a esses locais em busca de alimentos (Hagan et al.,
2016). Em situações de enchentes, devido à falta de infraestrutura, a água
contaminada pela urina dos roedores pode misturar-se com a água das chuvas,
tornando os animais e os seres humanos mais vulneráveis à infecção por leptospiras
(Ko et al., 1999; Ko et al., 2009).
Os seres humanos são considerados hospedeiros acidentais da doença. O
contato direto com sangue, urina, tecidos e órgãos do animal infectado é considerado
fator de risco para a transmissão da leptospirose e pode afetar principalmente
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veterinários, fazendeiros, açougueiros, militares, catadores de lixo, cientistas e
tratadores do sistema de esgoto e do controle de roedores, entre outras ocupações
que demandam o contato com os animais (Steneroden et al., 2011). Além disso, como
mencionado anteriormente a transmissão também ocorre através do contato indireto
com a água ou solo contaminados após a disseminação das leptospiras pela urina
dos animais infectados (Smythe et al., 1997; Levett, 2001).
Na fase aguda, os pacientes geralmente apresentam febre, fadiga, calafrios,
fortes dores de cabeça, mal-estar, fotofobia, dor retro-orbital, e, de forma incomum a
outras doenças, podem ainda apresentar hemorragia conjuntival (Haake, Levett,
2015). Outros possíveis sintomas incluem tosse, dores articulares e manchas pelo
corpo (Zaki, Shanbag, 2010). Alguns dos sintomas apresentados durante a fase aguda
são semelhantes aos sintomas de outras doenças de infecções virais, o que pode
acarretar um diagnóstico incorreto em muitos casos. Por esta razão, alguns casos de
leptospirose muitas vezes não são corretamente diagnosticados e notificados (Burt et
al., 2012; Taylor et al., 2015).
Dores abdominais, náuseas, diarreia e vômitos são sintomas gastrointestinais
que podem contribuir para casos de desidratação. Se o paciente evoluir para um
quadro mais avançado da infecção, os sintomas podem progredir para complicações
relacionadas à icterícia, insuficiência renal e hepática, meningite, miocardite e uveíte
(Bharti et al., 2003). A gravidade da doença implica na disfunção de múltiplos órgãos.
No fígado e nos pulmões frequentemente são observadas intensas hemorragias,
enquanto nos rins, a inflamação resulta em nefrite intersticial caracterizada por edema
e infiltração de células inflamatórias (Yang et al., 2006).
O diagnóstico para a leptospirose baseia-se na avaliação geral do paciente,
histórico de exposição a eventuais locais de risco, além da apresentação clínica dos
sintomas característicos da doença (Ko et al., 1999; Ooteman et al., 2006; Bharti et
al., 2003). Os testes sorológicos são os mais frequentemente utilizados para o
diagnóstico de leptospirose. A detecção de anticorpos IgG específicos geralmente
pode ser observada a partir da segunda semana pós-infecção e podem ser detectados
pelos métodos como Enzyme Lynked Immuno Sorbent Assay (ELISA) ou por Teste
de Aglutinação Microscópica (MAT) (Picardeau, 2013). O MAT consiste na pesquisa
de anticorpos no soro de um paciente infectado, quando este é misturado a um painel
de antígenos de leptospiras vivas em várias diluições. O resultado do é positivo,

quando os anticorpos aglutinam com pelo menos um dos sorovares de leptospira
(World Health Organization, 2003).
Outros ensaios moleculares como reação em cadeia com DNA polimerase
(PCR) ou PCR quantitativo em tempo real (qPCR) também corroboram para a
pesquisa das espiroquetas em amostras de sangue ou urina, permitindo a
identificação ou até mesmo quantificação de leptospiras presentes no hospedeiro
infectado (Fukunaga, Mifuchi, 1989; Picardeau, 2013).
O tratamento é feito sob a administração oral de duas drogas antimicrobianas:
a doxaciclina e a azitromicina para os pacientes que apresentam as formas leves da
doença. Os pacientes acometidos com as formas graves necessitam de intervenção
hospitalar, administração de antibióticos como a ampicilina via intravenosa ou
intramuscular, além de terapias de suporte para redução das taxas de mortalidade
(Levett, 2001).
A vacinação contra a leptospirose para seres humanos ainda não foi
introduzida no Brasil e há vacinas apenas para uso em animais. Apenas alguns países
como Cuba, China, Rússia, Japão e França, disponibilizam a vacina para pessoas que
vivem em situações de risco. São preparações de bacterinas (leptospiras inativadas
pelo calor), que conferem baixa proteção e induzem imunidade em curto prazo, sendo
necessárias anualmente doses de reforço da vacina (Haake, Levett, 2015; Dellagostin
et al., 2017).
1.2 Leptospiras
As leptospiras são bactérias do tipo espiroqueta e pertencem à família
Leptospiraceae de ordem Spirochaetales, distribuídas em 3 gêneros: Leptospira spp.,
Leptonema spp. e Treponema spp. (Faine et al., 1999). São bactérias finas, móveis e
apresentam uma forma característica típica helicoidal com extremidades em forma de
ganchos (Levett, 2001) (Figura 2).
No espaço periplasmático, as leptospiras apresentam flagelos, que
impulsionam seu movimento em dois sentidos, rotação e translação (Bharti et al.,
2003). Quanto ao tamanho medem entre 0,1-0,2 µm de largura e de 6 a 20 µm de
comprimento com uma amplitude helicoidal de aproximadamente 0,1-0,15 µm e de
0,5 µm de comprimento (Levett, 2001; Schreier et al., 2009).

Figura 2 - L. interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae.

Microscopia eletrônica de varredura da Leptospira interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae
aderidas em uma membrana de 0,22 µm (Levett, 2001).

As leptospiras possuem um envoltório celular com dupla membrana, sendo a
membrana interna revestida por uma espessa camada de peptideoglicano e a
membrana externa por lipopolissacarídeo (LPS), proteínas, lipoproteínas e lipídeos
(Haake, 2000; Evangelista, Coburn, 2010) (Figura 3). O LPS das leptospiras é
semelhante ao LPS de outras bactérias Gram-negativas e seu reconhecimento como
observado na maioria das bactérias Gram-negativas é predominantemente detectado
por receptores semelhantes a Toll tipo 4 (TLR-4) (Goris et al., 2011). Entretanto,
diferenças na composição do lipídeo A das leptospiras, região responsável pela
atividade endotóxica do LPS, permitem que as leptospiras sejam reconhecidas por
macrófagos humanos apenas por TLR-2. Ao contrário dos macrófagos humanos, o
LPS das leptospiras é reconhecido principalmente por macrófagos murinos por TLR2, mas TLR-4 também contribui para a ativação e sinalização celular (Nahori et al.,
2005; Werts, 2010).

Figura 3 - Representação esquemática da dupla membrana de leptospiras.

A dupla membrana das leptospiras é composta por uma membrana interna estritamente associada
à camada de peptideoglicano. A membrana externa é composta por LPS e uma série de
lipoproteínas como LipL32, LigA, LigB, Loa22 e a proteína porina OmpL1 (Fraga et al., 2011).

As leptospiras são bactérias aeróbicas obrigatórias, multiplicam-se melhor em
temperaturas entre 28 °C e 30 °C no pH 7,2 e 7,6. Para o cultivo das leptospiras são
utilizados meios especiais como o Ellinghausen-McCullough-Johnson Harris (EMJH),
suplementado com 10% de soro de coelho ou 1% de albumina sérica com adição de
ácidos graxos de cadeia longa. O crescimento do número de leptospiras leva de 4 a 7
dias e pode ser acompanhado por microscopia óptica sob campo escuro (Faine et al.,
1999).
Tradicionalmente, existem dois tipos de classificação para diferenciar as
espécies, onde o primeiro baseia-se na composição variável de carboidratos que
formam o LPS, tendo como base mais de 200 sorovares distribuídos em 23
sorogrupos. O segundo sistema de classificação baseia-se na caracterização
genômica entre as espécies, apoiando-se em experimentos de hibridação do DNA
(Levett, 2001; Ko et al., 2009; Evangelista, Coburn, 2010). A análise filogenética
baseada no sequenciamento do gene 16S rRNA indica que existem três grupos de
leptospiras que incluem espécies patogênicas, espécies saprófitas de vida livre e
outras espécies classificadas como um grupo intermediário, cuja patogenicidade

causa sintomas leves e sem complicações fatais (Ko et al., 2009; Chiriboga et al.,
2015) (Figura 4). Recentemente foi descrita uma nova espécie do gênero denominada
Leptospira idonii e sua patogenicidade ainda é incerta (Saito et al., 2013).

Figura 4 - Classificação das Leptospiras.

(Modificado de: Picardeau, 2017).

1.3 Sistema Complemento

O Sistema Complemento (SC) é conhecido por ser um dos participantes mais
importantes da imunidade do hospedeiro, sua contribuição é fundamental para o
desenvolvimento de uma resposta imune eficiente, auxiliando outros elementos
celulares, como fagócitos e linfócitos B e modulando ativamente as respostas imunes
inatas e adaptativas (Walport, 2001).
Seu repertório é constituído e organizado por proteínas solúveis e proteínas
associadas a superfícies celulares. A ativação do SC pode ocorrer por ativação de
três importantes vias: Via Clássica, Via das Lectinas e Via Alternativa (Walport, 2001;
Nesargikar et al., 2012) (Figura 5). Quando ocorre ativação do SC por qualquer uma
das vias, os componentes interagem entre si sequencialmente, formando cascatas
enzimáticas complexas que terminam com a formação do complexo de ataque à
membrana (MAC), um complexo lítico que culmina em lise e morte celular (Morgan,
Harris, 1999).

Figura 5 - As vias de ativação do Sistema Complemento.

MASP3

O SC pode ser ativado por três diferentes vias: Via Clássica, Via das Lectinas e Via Alternativa.
As C3-convertases das Via Clássica e Via das Lectinas são geradas geralmente na presença das
moléculas C2 e C4 por complexos de antígeno-anticorpo ou por interações de ligação de Lectinas
com resíduos de carboidratos nas superfícies microbianas, respectivamente. A Via Alternativa é
iniciada pela hidrólise espontânea da ligação tiól-ester de C3 seguida pela ligação de Fator B (FB)
e posterior clivagem pelo Fator D (FD), gerando as C3-convertases desta via. Por meio das C3convertases mais moléculas de C3 são clivadas, gerando C3b. A associação dos fragmentos C3b
às C3-convertases, formam as C5-convertases que participam da clivagem de C5 em C5a e C5b.
Ao final das cascatas inicia-se a formação do MAC, quando o C5b ainda associado a C5convertase liga-se as moléculas C6, C7, C8 e C9 (Walport, 2001).

1.3.1 Via Clássica

A Via Clássica foi a primeira a ser descrita; sua ativação é dependente
principalmente do reconhecimento de complexos antígeno-anticorpo por moléculas
C1q, pertencentes ao complexo C1 (Ehrlich, Morgenroth, 1900). O complexo C1 é
formado por um conjunto de subunidades conhecidas como C1q, C1r e C1s. A
atividade desse complexo é dependente de íons cálcio (Ca++) e magnésio (Mg++) e,
após a ligação de C1q à porção Fc dos anticorpos IgM ou IgG, ocorre a ativação da
serino protease C1r, que cliva a subunidade C1s (Lacroix et al., 1989). A ativação de
C1s resulta na clivagem das proteínas C2 e C4. A clivagem de C4 gera dois
fragmentos, C4b um fragmento maior que se deposita sobre superfícies celulares e
mais um fragmento pequeno e solúvel com função desconhecida. Em seguida, ocorre
a clivagem de C2, em C2a e C2b, o C2b permanece ligado ao C4b, formando o
complexo enzimático C3-convertase (C4bC2a), os quais levam a clivagem e ativação
do componente C3, após a formação do complexo enzimático C3-convertase. No
complexo, C2b atua como serino protease, clivando C3 em C3a e C3b, e com a
clivagem de moléculas C3, modulam a formação de outro complexo conhecido como
C5-convertase (C4bC2aC3bn) pela adição do fragmento C3b à C3-convertase
(Pangburn, Rawal, 2002).

1.3.2 Via das Lectinas

A Via das Lectinas é iniciada pelo reconhecimento de carboidratos presentes
na superfície de microrganismos. As lectinas mannose binding lectin (MBL) ou
ficolinas

interagem

com

carboidratos

ou

resíduos

acetilados

presentes

exclusivamente na superfície dos patógenos, sendo ambas associadas a três serinoproteases conhecidas como MBL-associated serino protease (MASP-1, MASP-2 e
MASP-3) (Turner, 1996; Schwaeble et al., 2002). Essas lectinas apresentam
similaridade estrutural e funcional com a proteína C1q. Na presença de Ca++ e Mg++,
MASP-1 apresenta função homóloga a C1s, ativando MASP-2. Além disso, MASP-1
também promove a clivagem da proteína C2. No entanto, apenas a MASP-2 pode
iniciar a formação da C3-convertase C4bC2a da Via das Lectinas, uma vez que,
MASP-2 é capaz de clivar as proteínas C2 e C4, gerando os fragmentos C2a e C4b

(Matsushita, Fujita, 1992; Thiel et al., 1997). A MASP-3 possui atividade regulatória
sobre MASP-2 e inibe a clivagem das moléculas C2 e C4, atuando como um regulador
negativo da Via das Lectinas (Dahl et al., 2001).
O restante do processo de ativação dessa via é similar ao que ocorre na Via
Clássica, na qual as atividades desses complexos C4bC2a apresentarão a mesma
finalidade de clivar mais moléculas C3 para formar as C3- e C5-convertases
(C4bC2aC3bn).

1.3.3 Via Alternativa

A Via Alternativa é continuamente ativada em condições fisiológicas normais
do hospedeiro. Esta via é iniciada pela hidrólise espontânea da ligação tiól-ester
encontrada na cadeia α intacta do C3 nativo (Law et al., 1979). A C3(H20) formada
possui sítio de ligação para o Fator B (FB). Tal ligação ocorre na presença de íons
Mg++ e, uma vez ligado, o FB sofre ação proteolítica do Fator D (FD) gerando os
fragmentos Ba e Bb. O fragmento Bb permanece ligado a C3(H20), formando a
primeira C3-convertase da Via Alternativa, a C3(H20)Bb (Lachmann, Hugher-Jones,
1984; Law, Dodds, 1990). Os níveis de deposição de C3 podem ser aumentados por
uma alça de amplificação da Via Alternativa. A molécula properdina, que opera
exclusivamente nesta via promove a estabilidade dos complexos C3-convertases, que
clivam C3 em C3a e C3b (Medicus et al., 1976). Uma vez que as moléculas C3b se
associam ao FB, e este pode sofre posterior clivagem pelo FD e consequentemente
geram a segunda C3-convertase conhecida como C3bBb (Fearon et al., 1973).
No segundo momento de ativação da Via Alternativa, o complexo C3bBb
participa na clivagem de mais moléculas C3 e a contínua deposição de C3b nas
imediações, favorecendo a formação da C5-convertase (C3bBbC3bn). A C5convertase cliva a proteína C5 em C5a e C5b. O C5b se associa a C6, C7, C8 e C9,
culminando na gênese do MAC, da mesma maneira como ocorre nas outras vias de
ativação do SC.

1.3.4 Complexo de Ataque à Membrana

O MAC é formado ao final da ativação das três cascatas do SC. Iniciado pelo
complexo C5-convertase, o fragmento C5b ainda associado a esta enzima passa a
interagir com a proteína C6, que por sua vez, é capaz de interagir com a proteína C7
em fase aquosa. Os componentes C6 e C7 são as primeiras moléculas que se
associam ao fragmento C5b, formando o complexo C5b67, o qual é inserido na
membrana plasmática, permitindo a inserção da proteína C8. Para a formação
completa do MAC, várias moléculas de C9 também são incorporadas na membrana
alvo (C5b6789n), formando um grande poro de atividade citotóxica, culminando em
lise celular osmótica (Morgan, Harris, 1999) (Figura 6).

Figura 6 - Complexo de Ataque à Membrana.

Com a clivagem de C5 pelas C5-convertases são gerados os fragmentos C5a e C5b. A molécula
C5a é libertada na circulação e o C5b associado a C5-convertase passa a interagir com as
moléculas C6, C7, C8 e várias moléculas de C9, gerando um grande poro na bicamada lipídica
conhecido como MAC (Aleshin et al., 2012).

1.4 Funções do Sistema Complemento

O SC participa dos mecanismos de ação desenvolvidos contra bactérias
invasoras e na eliminação de diversos outros patógenos. Ativado por esses
microrganismos, numerosos produtos são gerados durante a sua ativação, que vão
exibir potentes estímulos designados para permitir a ativação da resposta imunológica
(Ricklin et al., 2010).

A sequência de eventos após a ativação do SC pode incluir a geração de
anafilotoxinas, como os fragmentos C3a e C5a, conhecidos como potentes
mediadores pró-inflamatórios. Ambos possuem funções comuns relacionadas a
processos que envolvem a capacidade de orientar a migração de leucócitos
circulantes para os tecidos, estimular mastócitos e basófilos a liberarem histamina,
ativar células endoteliais, aumentando a expressão de moléculas de superfícies como
β2 integrina, auxiliar na geração de citocinas e oxidantes em células fagocíticas e
promover a ativação dos complexos inflamassomas (Dias da Silva, 1967; Johnson et
al., 1975; Elsner et al., 1994; Ember et al., 1994; Foreman et al., 1994; Daffern et al.,
1995; Hartmann et al., 1997; Albrecht et al., 2004; Laudisi et al., 2013).
O SC também coopera com as células fagocíticas, uma vez que são
recrutadas por quimiotaxia pelos fragmentos C3a e C5a para o sítio inflamatório,
essas células internalizam agentes infecciosos via receptores de superfície tais como
TLRs, receptores de manose (MRs), receptores de Complemento (CRs) e receptores
para porção Fc de anticorpos IgG (FcϒRs) (Underhill, Goodridge, 2012).
O C1q e os fragmentos C3b, iC3b e C4b, são opsoninas que se fixam na
superfície de microrganismos e células apoptóticas. Essas moléculas intensificam o
processo de fagocitose, uma vez que a opsonização por estas aumenta a habilidade
de macrófagos e neutrófilos em fagocitar os microrganismos e promover a eliminação
das partículas alvo (Bohlson et al., 2014).
Os CRs estão presentes nos macrófagos e a fagocitose mediada por esses
receptores ocorre por um processo dependente de uma variedade de proteínas do
citoesqueleto, como F-actina, vinculina, paxilina, entre outras. Após a ligação das
opsoninas complexadas aos antígenos aos receptores específicos permitem a
formação de pequenos pseudópodes. Essa interação é suficiente para permitir a
ingestão do microrganismo e a subsequente fagocitose. A internalização destas
partículas por CRs requer a participação de microtúbulos e é acompanhada pelo
acúmulo de vesículas compostas por proteínas do citoesqueleto que formam o
fagossomo (Aderem, Underhill, 1999).
Mediante a interação de C1q e C3b com os receptores CR1 presentes em
macrófagos, neutrófilos e outras células sanguíneas ocorrem o processo de adesão
de células apoptóticas, debris celulares e de imunocomplexos presentes na circulação
(Korb, Ahearn, 1997). A opsonização dessas partículas com os fragmentos do SC
promove o deslocamento destas para o fígado e baço, onde serão removidas por

macrófagos teciduais. Além disso, as células de Kupffer murinas expressam o
complement receptor of the immunoglobulin superfamily (CRIg), capaz de interagir
com o fragmento C3b ligado ao antígeno, resultando no processo de fagocitose
(Cornacoff et al., 1983; Klickstein et al., 1997; Helmy et al., 2006).
Como opsonina, o fragmento iC3b é considerado mais potente do que os
outros fragmentos do SC, já que apresenta alta afinidade de interação com receptores
pertencentes à família das integrinas caracterizados por CR3 (CD11b/CD18) e CR4
(CD11c/CD18), bem como com o CRIg, cuja interações promovem a fagocitose de
microrganismos por macrófagos (Johnson et al., 1984; Ezekowitz et al., 1985; van
Lookeren Campagne et al., 2007).
Macrófagos também podem secretar componentes do SC, especialmente
elementos que compõem a Via Alternativa, tais como FB, FD, C3, C5 e properdina
(Hartung, Hadding, 1983). A liberação dos componentes no meio extracelular pode
culminar na geração de C3-convertases, clivando os fragmentos C3 em C3a e C3b, e
a ação local desses mediadores pode aumentar os processos de opsonização, bem
como de fagocitose (Ezekowitz et al., 1984). Além disso, a properdina também pode
se ligar a partículas alvos, podendo contribuir tanto para os processos de opsonização
quanto para a fagocitose (Flierman, Daha, 2007; Kemper et al., 2008).
As proteínas do SC também estão envolvidas na regulação e ativação dos
linfócitos T devido à secreção local de C3a para o meio extracelular. A anafilotoxina
C3a é importante para manter a sobrevivência dos linfócitos T e, quando em
cooperação com a opsonina C3b, pode induzir a diferenciação dos linfócitos TCD4+
para o padrão TH1, sendo essa função importante para a secreção da citocina próinflamatória IFN-gama (IFN-γ) (Kolev et al., 2015).
Linfócitos T ativados também são capazes de secretar o componente C3 e a
clivagem intracelular da molécula ocorre mediante ação de enzimas catepsinas L
(Liszewski et al., 2013), tais fragmentos gerados localmente podem contribuir para a
modulação de linfócitos T humanos. Em camundongos, a modulação de linfócitos T
pode ser influenciada por C3a, entretanto, a clivagem extracelular de C3 é dependente
da formação das C3-convertases, gerada após a secreção de C3, FB e FD, proteínas
que compõem estes complexos (Lalli et al., 2008; Strainic et al., 2008).
A ativação dos linfócitos B inicia-se pela interação do receptor para antígenos
(BCR) presente na superfície celular, representado por (IgM e IgD) e duas cadeias
polipeptídicas (Igα e Igβ), responsáveis por desencadear uma sequência de eventos

intracelulares (Batista, Harwood, 2009). A influência do SC na sinalização dos
linfócitos B ocorre a partir da existência de um complexo trimolecular caracterizados
pelo CR2 e por duas outras proteínas denominadas como CD19-CD81 presentes
nessas células, o qual tem função de interagir com os antígenos opsonizados com os
fragmentos iC3b, C3d e C3d(g) (Fang et al., 1998; Carroll, Isenman, 2012).
Existem duas modalidades distintas para a interação do antígeno opsonizado
com os fragmentos ligados ao CR2: 1) a primeira função ocorre na superfície celular
do linfócito B, no qual o receptor BCR atua em conjunto com os correceptores CD19CD81 potencializando a ativação e expansão clonal dos linfócitos B, e, 2) a segunda
função envolve os processos de maturação de afinidade, troca de isótipo, geração de
linfócitos B efetores de memória, ocorrendo em centros germinativos com a
participação de células foliculares dendríticas, cuja interação dos receptores CR2 com
antígenos opsonizados com os fragmentos derivados de C3 garante a retenção
prolongada do antígeno nesses locais para o reconhecimento por linfócitos B (Ahearn
et al., 1996; Fischer et al., 1996; Roozendall, Carroll, 2007).

1.5 Sistema Complemento e leptospiras
A importância do SC contra as leptospiras é denotada pela eliminação eficiente
de algumas estirpes saprofíticas, enquanto outras estirpes que apresentam fatores de
virulência não são eliminadas pelos seus mecanismos (Meri et al., 2005; Barbosa et
al., 2009). Estudos anteriores realizados por nosso grupo demonstraram que as
leptospiras patogênicas são capazes de secretar proteases que promovem a clivagem
de importantes proteínas que compõem as três vias de ativação do Sistema
Complemento, tais como: C3, C3b, C4b, iC3b, FB e C2 e também as proteínas C6,
C7, C8 e C9 que compõem o MAC. Nesses estudos foram utilizados sobrenadantes
de culturas de espécies patogênicas como fonte de proteínas que interagissem com
as proteínas pertencentes ao SC. Observou-se que essas bactérias apresentam uma
classe de proteases que são secretadas nessas culturas e quando incubadas com as
proteínas inativam as três vias do Complemento (Fraga et al., 2014; Amamura et al.,
2017).
Outro estudo realizado por nosso grupo demonstrou uma interação entre o
sistema fibrinolítico e o SC, onde as leptospiras patogênicas foram capazes de

interagir com o plasminogênio. Em sua forma ativa (plasmina) e proteínas leptospiral
immunoglobulin-like proteins (Ligs) presentes na membrana externa dessas
leptospiras. Os resultados revelaram que as leptospiras, por meio de suas proteínas
de membrana LigA e LigB interagiram com o plasminogênio gerando plasmina, esta
capaz de degradar as proteínas C3, C3b e C5 (Castiblanco-Valencia et al., 2016).
Além disso, também foi demonstrado que as leptospiras patogênicas
interagem com os reguladores Fator H (FH) e C4b-binding protein (C4BP). O FH atua
na Via Alternativa, inibindo a ligação do fragmento Bb ao C3b, impedindo a formação
e acelerando o decaimento da C3-convertase. O análogo processo regulatório ocorre
na Via Clássica e na Via das Lectinas, quando a proteína C4BP está em atuação. A
interação das leptospiras patogênicas com qualquer um dos reguladores pode
representar um poderoso mecanismo de escape, uma vez que tanto o FH como o
C4BP, são co-fatores para a atividade da serino-protease Fator I (FI), responsável
pela clivagem das opsoninas C3b e C4b (Barbosa et al., 2009; Castiblanco-Valencia
et al., 2012).

1.6 Resposta imune à leptospirose

A grande maioria dos estudos sobre o reconhecimento de padrões
moleculares de leptospira centrou-se sobre o papel dos TLRs. Mediante o
reconhecimento do LPS pelo TLR-4, são deflagradas vias que culminam na ativação
do fator de transcrição nuclear factor kappa b (NF-kb) pela molécula adaptadora
myeloid differentiation primary response protein 88 (MyD-88), estimulando a produção
de citocinas (Medzhitov et al., 1997; Adachi et al., 1998). Estes receptores são
importantes para o reconhecimento das leptospiras em células murinas que
reconhecem o LPS mediante a participação dos receptores TLR-2 e TLR-4, enquanto
que em células humanas, o reconhecimento do LPS de leptospiras e sinalização
dessa molécula ocorrem apenas pela via de TLR-2 (Nahori et al., 2005; Chassin et al.,
2009).
Para demonstrar a importância da molécula TLR no reconhecimento das
leptospiras em células murinas, nos estudos realizados por Viriyakosol et al. (2006)
foram utilizados camundongos C3H/HeJ, pertencentes a uma linhagem que apresenta
deficiência especificamente na molécula TLR-4 e, como resultado, foi observado que

esses animais foram susceptíveis à infecção letal causada pela estirpe patogênica L.
interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae. Os animais desenvolveram os sintomas
graves da doença, como disfunção hepática e renal, bem como hemorragia pulmonar.
Além disso, também foram observados baixos níveis de citocinas inflamatórias, como
interleucina (IL)-6 (IL-6) e tumor necrosis factor (TNF-α) em comparação com os
camundongos selvagens.
Em camundongos infectados com L. interrogans sorovar Copenhageni, foi
demonstrado que TLR-2 e TLR-4 também estão envolvidos na sinalização de
complexos inflamassomas. Como primeiro sinal, o LPS é reconhecido pelos TLRs e,
em seguida, uma glicoproteína presente na membrana externa das leptospiras
promove a regulação da bomba de Na+ e K+, levando à ativação de Nod-like receptor
protein 3 (NLRP3) e a secreção das citocinas IL-1β e IL-18 (Lacroix-Lamandé et al.,
2012).
Além do reconhecimento das leptospiras por TLR-2 e TLR-4, Cinco et al.
(2002), demonstraram o envolvimento do CR3 presente em macrófagos murinos
(receptor comum dos fragmentos C3b e iC3b) na interação direta de leptospiras
fixadas à fibronectina, mediando a fagocitose sem opsoninas, uma vez que os
receptores interagem com moléculas de adesão tais como: fibrinogênio, fibronectina,
vitronectina entre outros componentes da matriz extracelular (Takada et al., 2007).
Os anticorpos desenvolvidos contra as leptospiras desempenham um papel
fundamental na proteção da infecção por leptospirose. Adler e Faine (1976),
concluíram que os anticorpos são essenciais para promover imunidade protetora, uma
vez que os camundongos tratados com ciclofosfamida foram suscetíveis ao desafio
letal por leptospiras. Tal substância é responsável pela inibição de linfócitos B (Turk,
1973). Jost et al. (1986) também demonstrou que os anticorpos foram importantes
para proteger animais da infecção letal por leptospiras, os quais foram imunizados
passivamente com anticorpos contra o LPS antes do desafio.
1.6.1 Os macrófagos na infecção por Leptospira spp.
Vários trabalhos foram realizados na tentativa de elucidar o papel dos
macrófagos na fagocitose de leptospiras. Os macrófagos foram reconhecidos como
um importante mecanismo de defesa imune, uma vez que a depleção de macrófagos

em camundongos tratados com sílica ocasionou a morte dos camundongos infectados
com as leptospiras (Isogai et al., 1986).
Após o reconhecimento do microrganismo, a fagocitose ocorre com a
formação do fagolisossoma, um processo em que promove a extensão da membrana
fagocítica e posterior fusão com os grânulos lisossomais. Dentro desses
compartimentos especializados ocorre a digestão intracelular dos microrganismos
(Cohn, Hisch, 1960). A morte dos microrganismos dentro do fagolisossoma é
controlada por diversas enzimas proteolíticas presentes nos lisossomos. Outro
processo chave que ocorre na membrana dos fagolisossoma, é a geração de
metabolitos oxidativos, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ânion superóxido
(O2-), a partir da oxidação da enzima NADPH oxidase, um sistema conhecido como
explosão respiratória (Bedard, Krause, 2007).
A enzima catalase, codificada pelo gene katE e expressa durante a fase de
infecção por leptospiras, é uma molécula reconhecida por desempenhar um papel na
infecção. Neste contexto, as espécies reativas de oxigênio (ROS) produzidas durante
a formação da explosão respiratória podem ser degradadas pela enzima catalase,
conferindo as leptospiras resistência à capacidade destrutiva dos macrófagos (Eshghi
et al., 2012).
Além dos ROS, a geração de NO complementa o quadro de ativação dos
macrófagos, cujos efeitos também podem controlar e eliminar o agente patogênico. O
NO é uma molécula intermediária do nitrogênio, sua síntese é dependente da
metabolização da arginina, catalisado pela enzima óxido nítrico induzível sintetase
(iNOS), cuja expressão ocorre por estímulos ao reconhecimento de padrões
moleculares associados a patógenos (PAMPs), ativando TLRs, especialmente na
presença de INF-ϒ (Mantovani et al., 2004).
Prêtre et al. (2011) observaram uma elevada produção do NO em
camundongos e hamsters infectados com L. interrogans sorovar Copenhageni, cujos
efeitos da molécula reduziram a carga de leptospiras nos rins e diminuíram a
mortalidade dos animais infectados. Além disso, também foi demonstrado que culturas
de células de Kupffer, quando estimuladas com a lipoproteína LipL32 das leptospiras,
produzem intermediários de nitrogênio que podem controlar e inibir a replicação das
leptospiras (Yang et al., 2002).
Em outro estudo realizado com as espiroquetas, os anticorpos foram
considerados como os elementos mais importantes para a opsonização de

leptospiras, facilitando a internalização destas bactérias por monócitos e macrófagos
(Faine et al., 1964; Banfi et al., 1982; Wang et al., 1984).
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movimentação do microrganismo para o interior da célula no processo de fagocitose
(Aderem, Underhill, 1999). Em estudos utilizando uma linhagem de células de
macrófagos murinos J774A.1, foi demonstrado que a internalização das leptospiras
foi mediada por endocitose, uma rota independente da polimerização dos filamentos
de actina, sugerindo que a entrada das leptospiras foi independente de fagocitose.
Além disso, a presença de leptospiras nos compartimentos vesiculares foi confirmada
pelo marcador da proteína de membrana associado aos lisossomos (LAMP-1). Dessa
forma, os autores sugeriram que as leptospiras poderiam evitar a ativação de outros
mecanismos de ação desencadeados por esta via fagocítica (Liu et al., 2007).
Entretanto, foi observado que as leptospiras fagocitadas pela linhagem de macrófagos
humanos THP-1 escapam para o citosol e ainda são capazes de sobreviver e se
replicar nessas células (Li et al., 2010).
O processo de apoptose é um tipo de morte celular programada e trata-se de
um mecanismo que pode ser utilizado pelos patógenos para escapar da morte pelos
fagócitos, como por exemplo, as bactérias Listeria monocytogenes e Shigella flexneri,
utilizam do mecanismo para escapar dos macrófagos e serem libertadas para o meio
extracelular (Zychlinsky et al., 1992; Barsig, Kaufmann, 1997). Em um estudo
realizado por Jin et al. (2009), foi relatado que a L. interrogans sorovar Lai foi capaz
de induzir apoptose nos macrófagos por meio da ativação de proteases, mais
especificamente, pelas vias das caspases-3 e caspases-8.
Estudos relatam que as leptospiras patogênicas são capazes de sobreviver e
se multiplicar dentro e fora dos macrófagos (Cinco et al., 1981). Na tentativa de
distinguir mecanismos intracelulares após a fagocitose de leptospiras patogênicas por
macrófagos murinos foi utilizada a L. interrogans sorovar Manilae UP-MMC-NIID. Os
autores observaram que a estirpe não foi capaz de induzir apoptose nos macrófagos
murinos, mesmo sendo esta considerada uma estirpe altamente virulenta. Suas
conclusões foram baseadas em observações microscópicas que mostraram
leptospiras intactas dentro dos vacúolos fagocíticos, aumento e replicação das
leptospiras nesses compartimentos e liberação das espiroquetas no meio extracelular
após 24 horas de incubação e sem causar apoptose celular (Toma et al., 2011).

Estudos que possam determinar a interação dos fatores de virulência das
leptospiras com macrófagos humanos e murinos ainda são limitados. Apenas dois
destes estudos confirmam que as proteínas de membrana externa LMB 216 e LigB,
como tendo um papel na infecção dos macrófagos murinos, promovendo o aumento
da taxa de absorção das leptospiras (Toma et al., 2014).
Diante das diversidades dos mecanismos de fagocitose, nosso grupo deseja
aprofundar os conhecimentos acerca dos processos de fagocitose a fim de explorar e
entender a participação do SC na opsonização destas bactérias.

1.7 Proteína C3

C3 é uma molécula que desempenha inúmeras funções após sua clivagem
pelas C3-convertases. Além das C3-convertases, outras moléculas como a trombina
podem assumir ação enzimática sobre C3, o que consequentemente leva à geração
dos fragmentos ativos como C3a e C3b (Lambris, 1988; Huber-Lang et al., 2006).
O gene C3 humano está localizado no cromossomo 19 e a proteína é
composta pela cadeia α (110 kDa) e cadeia β (75 kDa), unidas entre si por pontes
dissulfeto. Sua concentração sérica corresponde a aproximadamente 1,2 mg/ml em
humanos (Lambris, 1988; Morley, Walport, 2000).
A proteína C3 é sintetizada como uma pró-molécula que sofre modificações
pós-traducionais que incluem a clivagem do peptídeo sinal (22 aa), remoção de uma
sequência de 4 argininas, glicosilação e formação da ligação tiol-éster intracadeia
(Law et al., 1979).
Sintetizada principalmente pelos hepatócitos, a produção desta proteína é
influenciada pelos mediadores: IL-1, IL-6, TNF-α e INF-γ, os quais induzem a síntese
da
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monócitos/macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, células endoteliais, mioblastos,
células T, astrócitos, células mesangiais glomerulares, adipócitos, osteoblastos,
células epiteliais intestinais e células dendríticas (Botto et al., 1992; Morley, Walport,
2000; Reis et al., 2006).
A molécula C3 apresenta um amplo espectro de interações por meio de
determinados fragmentos gerados nas clivagens enzimáticas dessa proteína. Com a
clivagem de C3, o componente iC3b é gerado após o fragmento C3b sofrer clivagem

pelo FI na presença dos cofatores membrane cofator protein (MCP), FH e do receptor
CR1 que atuam na regulação do SC. Com esta clivagem ocorre a liberação dos
fragmentos C3f e o iC3b pode sofrer mais uma clivagem adicional pelo FI, gerando o
fragmento C3c e C3d(g), os quais podem ser posteriormente clivados em C3d e C3dg
por proteases plasmáticas (Lambris, 1988; Morley, Walport, 2000) (Figura 7).

Figura 7 - Representação esquemática da clivagem de C3 e seus fragmentos.

As enzimas C3-convertases clivam a proteína C3, culminando na geração dos fragmentos C3a e
C3b. O fragmento C3b pode ser clivado pelo FI, na presença dos cofatores: Fator H, MCP, CR1.
O fragmento iC3b, é gerado após conversão do C3b e liberação dos fragmentos C3c e C3dg, os
quais podem ser clivados em C3d e C3g por proteases plasmáticas (Modificado de Botto, 2000).

1.8 Modelo animal

Modelos animais têm sido utilizados para avaliar fatores de virulência
associados à patogênese da doença, fisiologia da inflamação, bem como,
mecanismos que geram a resposta imune contra as leptospiras. Os roedores são
considerados os principais hospedeiros de manutenção e são animais resistentes à

leptospirose. Embora eles não consigam reproduzir a mesma condição de
leptospirose humana durante a fase aguda, os animais acabam desenvolvendo os
sintomas crônicos da doença. Além disso, modelos murinos que apresentam
deficiências específicas em um determinado gene de interesse, têm sido
fundamentais para a descoberta de fatores importantes para o controle da doença.
Como, por exemplo, os camundongos C3H/HeJ deficientes em TLR-4, foram
importantes para compreender o reconhecimento das leptospiras por células imunes
(Viriyakosol et al., 2006).
Os hamsters são animais que apresentam os sinais de infecção semelhantes
aos da infecção humana. Entretanto, estes animais são mais utilizados para testes de
vacina ou para restauração da virulência das estirpes de leptospiras e não são
considerados modelos apropriados para o estudo da doença. Além disso, não existem
modelos destes animais com diferentes perfis genéticos e também faltam reagentes
específicos para estudos com hamsters, o que impossibilita o desenvolvimento de
técnicas utilizadas na pesquisa (Gomes-Solecki et al., 2017).
Utilizando
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experimentais

murinos,

dois

trabalhos

foram

desenvolvidos por nosso grupo. O primeiro trabalho foi realizado para investigar a
importância do componente C5 na resposta in vivo à infecção por L. interrogans
sorovar Kennewicki estirpe Fromm. Os resultados demonstraram que a proteína C5 é
importante para conferir proteção dos animais nos primeiros dias de infecção. Além
disso, os camundongos C5 deficientes apresentaram maior quantidade de bactérias
nos órgãos alvo e um menor número de células T, dependentes da estimulação de
C5a, em comparação com os animais selvagens (Castro, 2014).
Concomitante a este estudo, outro trabalho foi desenvolvido por nosso grupo,
utilizando o mesmo modelo murino deficiente da proteína C3, onde foi explorado in
vivo a importância de C3 na infecção destes animais por L. interrogans sorovar
Kennewicki estirpe Pomona Fromm. Os principais resultados mostraram que o
componente C3 é importante para eliminação das leptospiras patogênicas, uma vez
que foi mostrado in vitro, maior sobrevida dessas bactérias na presença do soro
deficiente do camundongo B6.C3-/-. Além disso, no fígado, baço e rins dos
camundongos deficientes em C3, foram encontrados maior número de leptospiras em
comparação com os camundongos selvagens (Vassalakis, 2017).

Para dar continuidade aos estudos que já foram caracterizados, neste projeto
escolhemos utilizar a mesma espécie patogênica para avaliar a importância da
proteína C3 na opsonização e produção de anticorpos contra L. interrogans.

7 Conclusão
 A produção de anticorpos específicos anti-leptospira ou anti-LigBC foi
dependente da proteína C3 do Sistema Complemento.

 Quando comparada com a L. biflexa a L. interrogans é menos fagocitada por
macrófagos peritoneais quando opsonizada com C3, a ingestão é facilitada.

 Os macrófagos peritoneais de camundongos B6.C3+/+ apresentaram melhor
capacidade de fagocitar L. interrogans, ao contrário dos macrófagos de
camundongos B6.C3-/-.

 A produção de óxido nítrico pelos macrófagos infectados com L. interrogans
não é dependente de C3.
 A ausência de C3 provoca diminuição da secreção de citocinas IL-10,
IL-12p70 e TNF-α nas culturas de macrófagos infectados com L. interrogans.
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