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RESUMO 

 

Fraga TR. Identificação de proteases de leptospira envolvidas com mecanismos de escape do 

sistema complemento humano. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 
A leptospirose é uma zoonose mundialmente disseminada que representa um grave problema 

de saúde pública. Microrganismos patogênicos, notadamente os que atingem a circulação 

sanguínea como a leptospira, desenvolveram múltiplas estratégias de evasão ao sistema imune 

do hospedeiro, em especial ao sistema complemento. Neste contexto, o principal objetivo 

deste trabalho foi analisar a secreção de proteases capazes de clivar moléculas do sistema 

complemento por leptospiras patogênicas, o que constituiria um novo mecanismo de evasão 

imune para este patógeno. Nove estirpes de leptospira foram selecionadas para este trabalho: 

sete patogênicas e duas saprófitas. Para a obtenção dos sobrenadantes de cultura, bactérias 

cultivadas em meio EMJH modificado foram transferidas para PBS pH 7,4 e incubadas a 37 
o
C por diferentes tempos. Após incubação, os sobrenadantes foram coletados e analisados 

quanto à atividade inibitória e proteolítica sobre componentes do sistema complemento. O 

efeito sobre a ativação do complemento foi quantificado por ELISA, onde a atividade das três 

vias foi medida separadamente. Verificamos que o sobrenadante de leptospiras patogênicas 

foi capaz de inibir a ativação de todas as vias do complemento, enquanto o da espécie 

saprófita não inibiu nenhuma delas. Em seguida, com objetivo de analisar se essa atividade 

inibitória poderia estar relacionada com a secreção de proteases, ensaios de clivagem 

enzimática foram efetuados. Os sobrenadantes das nove estirpes de leptospira foram 

incubados com diferentes proteínas do complemento a 37 ºC e as clivagens analisadas por 

Western blot. As proteases presentes nos sobrenadantes das leptospiras patogênicas 

apresentaram atividade proteolítica sobre as moléculas: C3, C3b e iC3b, proteínas da via 

alternativa (Fator B), clássica e das lectinas (C2 e C4b). Os componentes C3, C4, C2 e Fator 

B também foram clivados quando soro humano normal foi utilizado como fonte de 

complemento. Contudo, algumas proteínas tais como IgG humana, C1q, Fator D e Properdina 

não foram alvos das proteases de leptospira. De forma interessante, as proteases conseguiram 

atuar em sinergia com os reguladores do hospedeiro Fator I e Fator H na clivagem de C3b, 

promovendo uma inativação eficiente da molécula. Para melhor caracterizar a proteólise de 

C3, fragmentos de clivagem tiveram sua porção N-terminal sequenciada por degradação de 

Edman. Esta análise revelou que ambas as cadeias α e β de C3 são alvos das proteases. Além 

disso, ensaios de inibição enzimática foram efetuados para determinar as classes de proteases 

envolvidas nas clivagens. Verificamos que a atividade proteolítica foi inibida pela 1,10-

fenantrolina, sugerindo a participação de metalo proteases. Selecionamos uma metalo 

protease da família das termolisinas, presente apenas nas espécies patogênicas de leptospira, 

para ser produzida como proteína recombinante em E. coli. A termolisina (fragmento PepSY-

M4) apresentou atividade proteolítica sobre a molécula de C3 purificada e também no soro 

humano normal, o que indica que esta proteína pode ser uma das proteases responsáveis pelas 

clivagens observadas com o sobrenadante total das leptospiras. Deste modo, podemos 

concluir que proteases produzidas pelas estirpes patogênicas de leptospira são capazes de 

degradar moléculas efetoras do sistema complemento, representando potenciais alvos para o 

desenvolvimento de novas terapias e estratégias profiláticas em leptospirose.   

Palavras-chave: Sistema complemento. Leptospirose. Evasão Imune. Proteases. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Fraga TR. Identification of leptospiral proteases involved in immune evasion mechanisms 

from the human complement system. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.  

Leptospirosis is a worldwide zoonosis of public health importance. Pathogenic 

microorganisms, notably those who reach the blood circulation as leptospira, have evolved 

multiple strategies to escape the host immune defenses, in particular, the complement system. 

In this context, the aim of this work was to study the secretion of proteases that cleave 

complement proteins by pathogenic leptospires, what could constitute a new immune evasion 

mechanism for this pathogen. Nine leptospira strains were selected to be studied in this work: 

seven pathogenic and two saprophytic. To obtain the leptospiral culture supernatants, bacteria 

were cultivated in modified EMJH medium, transferred to PBS pH 7.4 and incubated at 37
 o

C 

for different times. The supernatants were then collected and submitted to inhibitory and 

proteolytic assays. The effect of the leptospiral supernatants on complement activation was 

quantified by ELISA, an assay where the activity of the three pathways was assessed 

separately. We observed that the culture supernatant of pathogenic leptospires was able to 

inhibit all complement pathways. In contrast, the saprophytic strain did not cause any 

inhibition. To analyze whether this inhibitory effect could be related to the activity of 

proteases, enzymatic assays were performed. The supernatants of the nine leptospira strains 

were incubated with different complement proteins at 37
o
C, and the cleavages were analyzed 

by Western blot. The proteases present in the supernatants of pathogenic leptospires were able 

to cleave diverse complement proteins such as C3, C3b and iC3b, proteins from the 

alternative (Factor B), classical and lectin pathways (C4b and C2). The components C3, C4, 

C2 and Factor B were also cleaved when normal human serum was used as a complement 

source. However, some complement proteins were not targeted by the proteases such as C1q, 

Factor D, Properdin and also human IgG. Interestingly, the proteases worked in synergy with 

the host regulators Factor I and Factor H in C3b cleavage, promoting an efficient inactivation 

of this molecule. To further characterize the proteolysis of C3, cleavage fragments had their 

N-terminal portion sequenced by Edman degradation. This analysis revealed that both α- and 

β- chains of C3 were targeted by the proteases. In addition, inhibition assays were performed 

and revealed that the proteolytic activity was abolished by 1,10-phenanthroline, suggesting 

the participation of metalloproteases. A leptospiral metalloprotease from the thermolysin 

family, present only in pathogenic species, was produced as a recombinant protein in E. coli. 

The thermolysin (fragment PepSY-M4) was able to cleave C3 in the purified form and also in 

normal human serum, suggesting that this protein could be one of the proteases responsible 

for the cleavages observed with the leptospiral supernatants. Therefore, we can conclude that 

proteases secreted by pathogenic leptospires are able to degrade complement effector 

molecules, and represent potential targets for the development of new therapies and 

prophylactic approaches in leptospirosis.  

 

Keywords: Complement system. Leptospirosis. Immune evasion. Proteases. 

 

 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO



 

 

1.1 A leptospirose  

 

 A leptospirose é uma zoonose causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira 

(Faine et al., 1999). A doença constitui um importante problema de saúde pública, com 

aproximadamente 500.000 casos de leptospirose grave reportados a cada ano mundialmente. 

As principais regiões endêmicas incluem o Caribe, Sudeste Asiático, Oceania, América do Sul 

e Central (Hartskeerl et al., 2011). A elevada incidência da doença está principalmente 

relacionada a comunidades onde não há condições de saneamento apropriadas e a regiões 

propícias a enchentes. Nestes locais ocorre a contaminação da água por leptospiras 

patogênicas, as quais são eliminadas na urina de roedores, os principais reservatórios urbanos 

da bactéria (Sakata et al., 1992). Além disso, também há relatos de infecção por leptospiras 

decorrentes da prática de esportes aquáticos e pela exposição ocupacional, como por exemplo, 

em arrozais, fazendas e abatedouros (Adler, de la Peña Moctezuma, 2010; Picardeau, 2013).  

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

Brasil. Segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica, no período de 1997 a 2013 foram 

confirmados 57.968 casos de leptospirose. Considerando que parte das infecções não é 

notificada e que a apresentação subclínica da doença é com frequência erroneamente 

diagnosticada como “síndrome viral”, pode-se inferir que o número de casos confirmados 

reflita apenas uma pequena parcela do número real de casos no Brasil (Brasil, 2014). 

 As leptospiras causam infecções assintomáticas em seus hospedeiros de manutenção, 

nos quais colonizam os túbulos renais proximais, sendo eliminadas na urina (Figura 1). A 

infecção ocorre pela penetração das bactérias em mucosas intactas e na pele lesada. As 

leptospiras se disseminam pela circulação sanguínea por todo o organismo, concentrando-se 

principalmente no fígado, nos rins e nos pulmões (Ko et al., 2009; Levett, 2001).  

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

semelhantes aos da gripe, como febre e dor de cabeça, ou evoluir para doença sistêmica grave, 

a síndrome de Weil, que é caracterizada por insuficiência renal, hepática e hemorragia 

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

virulência da estirpe de leptospira infectante e pelo estado de saúde do paciente (Bharti et al., 

2003; Picardeau, 2013).  

 

 

  



 

 

 

A forma subclínica da leptospirose pode ser tratada com antibióticos orais como a 

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

intravenosa. A terapia de suporte, que consiste principalmente na diálise e ventilação 

mecânica, é importante quando há insuficiência renal, desequilíbrio hidroeletrolítico e 

hemorragia pulmonar (World Health Organization, 2003).   

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

os sintomas clínicos são polimórficos e dificultam o diagnóstico. A confirmação laboratorial 

da doença é baseada na demonstração da presença de leptospiras, fragmentos de DNA ou 

detecção de anticorpos específicos (Musso, La Scola, 2013).  

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

cadeia (PCR) podem ser positivos em amostras coletadas na primeira semana da doença (fase 

de bacteremia). As leptospiras são isoladas com relativa facilidade em meio Ellinghausen-

McCullough-Johnson-Harris (EMJH). Contudo, como o crescimento das bactérias é lento, o 

resultado das culturas é frequentemente retrospectivo em relação à evolução da doença. Já as 

técnicas de PCR são mais sensíveis e rápidas que o cultivo da espiroqueta, representado uma 

alternativa para o diagnóstico da doença (Ahmed et al., 2009).   

 A partir da segunda semana da doença as bactérias e os fragmentos de DNA são 

encontrados na urina e os testes sorológicos podem ser positivos. 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 ou 

inativadas (WHO, 2003). Após incubação, observa-se aglutinação em microscópio de campo 

escuro se houver reação antígeno-anticorpo. A interpretação dos resultados é baseada na 

comparação de amostras sequenciais, colhidas com intervalo mínimo de 10 dias. O 

diagnóstico é considerado positivo somente se houver uma elevação de pelo menos 4 vezes no 

título de anticorpos aglutinantes. O MAT é um ensaio quantitativo e de alta complexidade, 

pois envolve a manutenção de diversas estirpes de referência. Alternativamente, o teste 

sorológico ELISA-IgM também pode ser utilizado para o diagnóstico da leptospirose. 

Observa-se reação positiva em amostras coletadas de seis a oito dias após o aparecimento dos 

primeiros sinais clínicos da doença. Como antígenos para este teste são utilizados extratos 

totais de leptospiras ou proteínas recombinantes tais como LipL32, LigA e OmpL1 (Flannery 

et al., 2001; Signorini et al., 2013).   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. O ciclo de transmissão da leptospirose. Os principais reservatórios das leptospiras patogênicas 

são os roedores, os mamíferos domésticos e selvagens. As bactérias são eliminadas na urina destes animais 

e contaminam a água e o solo. Em roedores, a leptospirose apresenta-se como uma infecção crônica e 

assintomática. Já em mamíferos, podem ocorrer diferentes manifestações tais como abortos em bovinos e 

uveíte em cavalos. A manutenção da leptospirose nestes animais ocorre pela transmissão interna dentro dos 

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

infectados pelo contato direto com animais ou com a água e solo contaminados. Após a penetração pela 

pele ou mucosas, as leptospiras se disseminam pela circulação sanguínea e colonizam órgãos vitais como 

fígado, rins e pulmões. As principais manifestações clínicas da forma grave da doença incluem hepatite, 

nefrite e hemorragia pulmonar. Os humanos não são considerados reservatórios de leptospiras, uma vez que 

não eliminam uma quantidade de bactérias suficiente para a transmissão.           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 As leptospiras 

  

 O gênero Leptospira pertence à família Leptospiracea e à ordem Spirochaetales 

(Faine et al., 1999). Dois tipos de classificação taxonômica coexistem, um baseado em 

determinantes antigênicos e o outro em determinantes genéticos. No primeiro, o gênero 

Leptospira foi inicialmente dividido em duas espécies: L. biflexa, que engloba as bactérias 

saprófitas, e L. interrogans, que reúne as patogênicas (Levett, 2001). A base dessa 

classificação é sorológica, resultando na determinação dos diferentes sorovares, os quais são 

distinguidos pela heterogeneidade estrutural dos carboidratos do lipopolissacarídeo (LPS) da 

bactéria. Os sorovares antigenicamente relacionados são agrupados em sorogupos. O segundo 

tipo de classificação, o genotípico, foi efetuado com base em hibridação por homologia de 

DNA. Deste modo foram determinadas 20 espécies genômicas diferentes de leptospira 

(Tabela 1) (Brenner et al., 1999; Smythe et al., 2013). 

  

Tabela 1. Espécies de leptospira determinadas segundo a classificação genotípica. 
 

Patogenicidade Espécie genômica Patogenicidade Espécie genômica 

Patogênicas Leptospira alexanderi Saprófitas Leptospira biflexa 

 Leptospira borgpetersenii  Leptospira meyeri 

 Leptospira weilii  Leptospira wolbachii 

 Leptospira santarosai  
Leptospira vanthielii 

(espécie genômica 3) 

 Leptospira noguchii  
Leptospira terpstrae 

(espécie genômica 4) 

 Leptospira interrogans  
Leptospira yanagawae 

(espécie genômica 5) 

 Leptospira kirschneri   

 Leptospira kmetyi   

 
Leptospira alstonii 

(espécie genômica 1) 
  

Intermediárias Leptospira inadai   

 Leptospira licerasiae   

 Leptospira wolffii   

 Leptospira broomii   

 Leptospira fainei   

 

Fonte: Modificado de Brenner et al. (1999); Smythe et al. (2013). 



 

 

 

 As leptospiras são bactérias espiroquetas aeróbias, com estrutura helicoidal, que 

apresentam aproximadamente 0,1 µm de largura e 6 a 20 µm de comprimento (Figura 2 A e 

B). Estas espiroquetas possuem membrana citoplasmática e parede celular, a qual é envolta 

por uma membrana externa contendo lipoproteínas e porinas, que permitem troca de solutos 

entre o espaço periplasmático e o meio ambiente (Figura 2 C). A movimentação do 

microrganismo está associada a dois flagelos periplasmáticos localizados em extremidades 

opostas da bactéria. Álcoois e ácidos graxos são utilizados como fonte de carbono e energia 

(Faine et al., 1999; Ko et al., 2009).  

 O lipopolissacarídeo (LPS) das leptospiras possui uma composição semelhante ao das 

bactérias Gram-negativas, contudo com baixa atividade endotóxica. Anticorpos anti-LPS 

conferem proteção à infecção por leptospiras. De fato, as vacinas veterinárias disponíveis, as 

chamadas bacterinas, são compostas por leptospiras inativadas ou preparações de membrana 

externa, as quais são ricas em LPS. Entretanto, a principal desvantagem das bacterinas é o 

fato de não induzirem memória imunológica de longa duração, exigindo revacinações anuais 

ou semestrais. Além disso, devido à elevada heterogeneidade da porção de carboidrato do 

LPS, 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 (Faine et al., 1999; McBride et al., 2005). 

 O sequenciamento dos genomas de diversos microrganismos aliado aos avanços na 

bioinformática revolucionaram o campo da vacinologia, possibilitando a identificação de 

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

vacinologia reversa, tem possibilitado a identificação de potenciais antígenos vacinais em 

leptospira. Nos últimos anos, leptospiras patogênicas e saprófitas tiveram seus genomas 

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

2008; Ren et al., 2003; Ricaldi et al., 2012). Dentre os potenciais candidatos vacinais 

identificados nos genomas, as proteínas Lig (leptospiral immunoglobulin-like proteins) são as 

mais promissoras. Estas proteínas são expressas apenas durante a infecção e estão envolvidas 

em processos de evasão imune e adesão de leptospiras (Castiblanco-Valencia et al., 2012; 

Choy et al., 2007; Lin et al., 2009, 2011). Diferentes fragmentos da proteína LigA foram 

capazes de conferir 80 a 100% de proteção em modelo animal. Contudo, embora tal proteína 

confira proteção, reduzindo a mortalidade dos animais, estes ainda continuam portadores da 

bactéria. Assim, estudos adicionais têm sido realizados no sentido de também prevenir a 



 

 

 

colonização renal nos animais infectados (Coutinho et al., 2011; Hartwig et al., 2014; Silva et 

al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagens de leptospiras e representação esquemática da membrana da espiroqueta. (A) Imagem 

captada por microscopia eletrônica de Leptospira interrogans sorovar Icterohaemorrhagiae. As leptospiras 

possuem estrutura helicoidal e apresentam aproximadamente 0,1 µm de largura e 6 a 20 µm de comprimento. (B) 

Fotomicrografia de uma secção de tecido renal de Rattus norvegicus. As leptospiras encontram-se no lúmen dos 

túbulos renais proximais como estruturas filamentosas impregnadas por prata segundo coloração de Warthin-

Starry (aumento de 400X). (C) Nesta representação esquemática da membrana das leptospiras patogênicas pode-

se notar que a membrana interna (MI) está intimamente associada à parede celular de peptídeoglicanos (PG), a 

qual é separada da membrana externa (ME) pelo espaço periplasmático, no qual se localiza o endoflagelo (não 

representado na figura). Dentre os componentes da ME da bactéria destacam-se o lipopolissacarídeo (LPS), 

proteínas transmembrana, como a porina OmpL1, e diversas proteínas expostas na superfície como LigA, LigB, 

LenA, LenB, LcpA e Loa22. A lipoproteína LipL32 é representada como uma proteína de subsuperfície. Fonte: 

Modificado de (A) Levett (2001), (B) Ko et al. (2009) e (C) Fraga et al. (2011).  
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1.3 A resposta imune na leptospirose 

 

 A infecção por leptospiras ocorre após a penetração da bactéria na pele lesada ou 

mucosas, seguida pela disseminação do patógeno via hematogênica para todo o organismo. 

Os principais órgãos-alvo são o fígado, os rins e os pulmões (Faine et al., 1999).  

 O sistema imune inato constitui a primeira linha de defesa do hospedeiro. Durante as 

primeiras horas de infecção, a ativação da via alternativa do sistema complemento 

desempenha um papel fundamental. De fato, quando leptospiras saprófitas são incubadas com        

soro humano normal, estas são rapidamente eliminadas. Contudo, o mesmo não ocorre com as 

leptospiras patogênicas, as quais são capazes de sobreviver à ação do complemento, 

possibilitando a disseminação pelo organismo e o estabelecimento da infecção (Barbosa et al., 

2009; Meri et al., 2005).   

 As leptospiras são primeiramente detectadas pelas células do sistema imune pelos 

pathogen activated receptors (PRRs), que reconhecem motivos moleculares conhecidos como 

pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). Os PRRs são divididos em receptores 

endocíticos, de sinalização e secretados. Duas principais famílias de PRRs de sinalização 

desempenham um papel fundamental no reconhecimento de patógenos: os toll-like receptors 

(TLRs) e os nod-like receptors (NLRs) (Mogensen, 2009).  

 Dentre os TLRs, TLR2 e TLR4 têm sido os mais estudados na leptospirose. LPS de 

bactérias Gram-negativas é capaz de ativar o TLR4 (Miller et al., 2005). Contudo, o LPS das 

leptospiras, que é menos endotóxico que o LPS das bactérias Gram-negativas, ativa 

macrófagos humanos pelo TLR2 (Werts et al., 2001). Já em camundongos, que são resistentes 

à leptospirose, foi observada ativação de ambos receptores TLR2 e TLR4 (Chassin et al., 

2009; Nahori et al., 2005). Acredita-se que esta diferença de reconhecimento entre 

macrófagos humanos e murinos possa estar relacionada com a susceptibilidade ou resistência 

à infecção. De fato, além da diferença no reconhecimento, observou-se também que ao 

infectar macrófagos humanos (linhagem celular THP-1) com leptospiras patogênicas, estas se 

localizam principalmente no citosol, sendo capazes de se multiplicar e induzir apoptose destas 

células fagocitárias. Contudo, em linhagens de macrófagos murinos (J774A.1), as leptospiras 

são encontradas majoritariamente no fagolisossomo, sendo eliminadas pelas células (Li et al., 

2010). Deste modo, pode-se inferir que a ativação do TLR4 juntamente com a eliminação das 

bactérias localizadas no fagolissomo dos macrófagos murinos possam estar relacionadas à 



 

 

 

maior resistência dos camundongos, em contraste à susceptibilidade observada em humanos 

(Fraga et al., 2011).  

 Os leucócitos polimorfonucleares (PMNs) constituem a maior população de fagócitos 

circulantes. A atuação de mecanismos dependentes e independentes de oxigênio utilizados 

pelos PMNs na eliminação dos patógenos tem sido estudada na leptospirose. Verificou-se que 

leptospiras patogênicas apresentam uma maior resistência ao peróxido de hidrogênio e aos 

grânulos primários dos PMNs que estirpes saprófitas (Murgia et al., 2002). Esta maior 

resistência pode ser atribuída, em parte, à enzima catalase (KatE), que é expressa somente em 

estirpes patogênicas de leptospira (Eshghi et al., 2012).  

 Os principais componentes da imunidade adquirida que atuam na infecção por 

leptospiras são a via clássica do sistema complemento e os anticorpos. O principal antígeno 

que estimula a produção de anticorpos é o LPS. A imunização passiva com anticorpos anti-

LPS é capaz de conferir proteção contra a infecção por leptospiras pertencentes a um mesmo 

sorogrupo em modelo aninal (Jost et al., 1986). Além disso, a eficiência da fagocitose de 

leptospiras aumenta quando estas são opsonizadas por imunoglobulinas G específicas (Banfi 

et al., 1982; Wang et al., 1984), as quais podem promover também a aglutinação das bactérias 

e a ativação da via clássica do sistema complemento (Malkin et al., 1984). 

 Apesar da existência de diferentes mecanismos imunes efetores, as leptospiras 

patogênicas conseguem sobreviver e se multiplicar no organismo. Nos animais revervatórios, 

elas colonizam os túbulos renais proximais, estabelecendo uma infecção persistente, na qual 

as bactérias se multiplicam e são constantemente eliminadas na urina. Análises proteômicas 

revelaram que leptospiras extraídas dos rins possuem uma expressão reduzida de proteínas 

antigênicas quando comparada a bactérias mantidas em cultura (Monahan et al., 2009). Esta 

redução antigênica pode representar um possível mecanismo de evasão imune. Além disso, 

outro mecanismo que pode estar envolvido na colonização renal é a formação de biofilmes. 

Leptospiras saprófitas e patogênicas são capazes de formar biofilmes, os quais ajudam as 

bactérias a sobreviver no meio ambiente e a colonizar o hospedeiro, respectivamente (Ristow 

et al., 2008). A formação de biofilmes representa uma importante barreira entre o patógeno e 

o sistema imune, impedindo a atuação de células e moléculas efetoras (Brihuega et al., 2012).  

 Dentre os mecanismos de evasão imune apresentados por leptospiras patogênicas, 

iremos explorar mais detalhadamente aqueles utilizados para escapar do sistema complemento 

humano, os quais constituem o tema deste trabalho.  

 



 

 

 

1.4 O sistema complemento 

 

 O sistema complemento é composto por aproximadamente 35 proteínas presentes no 

plasma ou associadas a membranas celulares. A ativação deste sistema desempenha um papel 

essencial na eliminação de microrganismos, remoção de imunocomplexos e células 

apoptóticas, bem como no processo inflamatório (Köhl, 2006).  

 O sistema complemento pode ser ativado por três vias diferentes: a via alternativa, a 

via clássica e a via das lectinas (Figura 3). A ativação do complemento envolve uma série de 

reações que ocorrem em cascata, culminando na formação do complexo de ataque à 

membrana (MAC), que promove a lise celular. 

 A ativação da via clássica ocorre principalmente pela ligação da molécula C1q a 

imunocomplexos formados por IgM ou IgG depositados na superfície de patógenos (Duncan, 

Winter, 1988; Lachmann, Hughes-Jones, 1984). Alternativamente, C1q pode ligar-se 

diretamente a estruturas bacterianas, como o lipídeo A e os ácidos lipoteicóicos, ou ainda por 

intermédio de pentraxinas (Gewurz, 1995). Após a ligação do C1q ocorre a ativação das 

serino proteases a ele associadas, C1r e C1s, o que resulta na clivagem das moléculas de C4 e 

C2, gerando a C3 convertase da via clássica: C4bC2a (Walport, 2001).   

 A ativação da via das lectinas ocorre pela interação da molécula mannose binding 

lectin (MBL) com carboidratos presentes na superfície dos patógenos (Fujita et al., 2004). 

Além deste mecanismo, a via das lectinas também pode ser ativada pela ligação das ficolinas 

1, 2 e 3 presentes no soro a componentes acetilados (Thiel et al., 2007). Após a ligação da 

MBL ou ficolinas ao microrganismo ocorre a ativação das serino proteases a elas associadas 

MASP-1 e MASP-2, resultando na clivagem de C4 e C2, e gerando a C3 convertase da via 

das lectinas: C4bC2a (Harmat et al., 2004). A função da MASP-3, que também está associada 

à MBL e às ficolinas, ainda não está totalmente esclarecida, embora alguns estudos tenham 

demonstrado sua capacidade em inibir a atividade de MASP-2 (Dahl et al., 2001). 

 A via alternativa pode ser ativada diretamente na superfície dos patógenos, sem a 

presença de anticorpos específicos. A ligação tiol-éster da molécula de C3 sofre hidrólise 

espontânea, gerando C3(H2O), o qual adota conformação estrutural semelhante à do 

fragmento C3b (Isenman et al., 1981). As moléculas de C3(H2O) podem se ligar 

covalentemente às superfícies de patógenos, permitindo em seguida a ligação do Fator B, o 

qual é clivado pelo Fator D, gerando o fragmento Ba, que é liberado, e o fragmento Bb que 

permace associado ao C3(H2O), resultando na formação da primeira C3 convertase da via 



 

 

 

alternativa: C3(H2O)Bb. A properdina, que atua como um regulador positivo, estabiliza e 

prolonga a meia-vida desta C3 convertase (Fearon et al., 1975). Na superfície de patógenos, a 

via alternativa continua a ser amplificada, aumentando a produção de C3b gerado pelas outras 

vias (Thurman, 2006).  

 As três vias de ativação do sistema complemento levam à formação de C3 convertases, 

as quais são responsáveis pela clivagem da proteína C3, gerando a anafilotoxina C3a e o 

fragmento C3b, que se associa às C3 convertases para formar as C5 convertases: C4bC2aC3b 

e C3bBbC3b. Com a proteólise da molécula de C5, é gerada a anafilotoxina C5a e o 

fragmento C5b, ao qual se associam sequencialmente os componentes C6, C7, C8 e nC9 para 

formar o complexo de ataque à membrana (MAC) (Dankert et al., 1985). Esta estrutura multi-

protéica (C5b6789n) é inserida na bicamada lipídica como um canal transmembrana, 

promovendo um desequilíbrio iônico que resulta na lise celular (Mollnes, 2002). 

 Como resultado da ativação do sistema complemento, além da lise celular, são geradas 

diversas moléculas com importantes funções biológicas. Os fragmentos C3b, iC3b, C3d e C4d 

atuam como opsoninas, facilitando o processo de fagocitose. As anafilotoxinas C3a e C5a são 

capazes de recrutar células inflamatórias e promover a desgranulação de mastócitos e 

basófilos, com consequente liberação de mediadores inflamatórios (Gasque, 2004). 

 Para evitar o consumo exagerado das proteínas do complemento e prevenir a 

ocorrência de danos às células do hospedeiro, é fundamental que haja uma regulação precisa 

deste sistema. Dentre os principais reguladores plasmáticos do complemento encontram-se o 

Fator H (FH), que atua na via alternativa, e o C4b Binding Protein (C4BP), que atua na via 

clássica e das lectinas. Estes reguladores aceleram o decaimento das C3 convertases (C3bBb e 

C4bC2a, respectivamente) e atuam como co-fatores do Fator I (FI) na clivagem dos 

fragmentos C3b e C4b, impedindo assim a continuidade da ativação das três vias do 

complemento (Blom et al., 2002; Morgan, 1999; Rodríguez de Córdoba et al., 2004). 

 Além de proteínas de fase fluida, o sistema complemento possui reguladores presentes 

na membrana das células, dentre os quais destacam-se: o membrane co-factor protein (MCP), 

o complement receptor 1 (CR1), o decay accelerating factor (DAF) e a protectina (CD59). As 

proteínas reguladoras MCP e CR1 também atuam como co-fatores do FI na clivagem dos 

fragmentos C3b e C4b. Já os reguladores DAF e CD59 não posuem atividade de co-fator. 

DAF acelera o decaimento das C3 e C5 convertases por meio de sua associação ao fragmento 

C3b, e CD59 bloqueia a formação do MAC ao inibir a incorporação de C9 ao complexo C5b-

8 (Kim et al., 2006).      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ativação do sistema complemento. A via clássica pode ser ativada pela ligação de C1q a complexos 

antígeno-anticorpo. Já a interação da MBL com carboidratos como a manose inicia a ativação da via das lectinas. 

A via alternativa é espontaneamente ativada e gera framentos C3b que se ligam covalentemente à superfície de 

patógenos. As três vias de ativação do complemento convergem para a via terminal, a qual resulta na formação 

do complexo de ataque a membrana (MAC, C5b6789n), promovendo a lise celular. Abreviaturas: MBL - 

mannose binding lectin, MASP - serino protease associada à MBL. Fonte: Modificado de Walport (2001). 
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1.4.1 A proteína C3 

 

 A proteína C3 é a molécula do complemento mais abundante no soro, com 

concentrações que variam entre 0,8 a 1,9 mg/mL em adultos saudáveis (Ritchie et al., 2004). 

As principais células produtoras de C3 são os hepatócitos, contudo monócitos, macrófagos, 

leucócitos polimorfonucleares, fibroblastos e células epiteliais também secretam esta proteína 

(Morley, Walport, 2000).  

 O gene C3 humano está localizado no cromossomo 19 e possui 41 éxons. Os primeiros 

16 exons codificam a cadeia β e os 25 éxons seguintes a cadeia α (Fong et al., 1990). A 

proteína C3 é sintetizada como uma pró-molécula de cadeia simples e sofre modificações pós-

traducionais que incluem a clivagem de um peptídeo sinal (22 aa), a remoção de uma 

sequência de 4 argininas, a glicosilação e a formação de uma ligação tiol-éster intracadeia 

(Law et al., 1979). A proteína C3 madura é formada pelas cadeias α (115 kDa) e β (75 kDa), 

as quais são unidas por pontes de dissulfeto (Morley, Walport, 2000). 

 A molécula C3 é um componente essencial para as três vias de ativação do sistema 

complemento. A clivagem desta proteína pelas C3 convertases ocorre na cadeia α, liberando a 

anafilotoxina C3a, e gerando a cadeia α´ (110 kDa) que, juntamente com a cadeia β (75 kDa), 

compõe o fragmento C3b do complemento (Figura 4). Este fragmento se deposita na 

superfície dos patógenos e possibilita a formação da C3 convertase da via alternativa (C3bBb) 

e também das C5 convertases das três vias do complemento (C3bBbC3b, da via alternativa e 

C4bC2aC3b, das vias clássica e das lectinas).    

 Contudo, em paralelo à ativação, ocorre também o processo de regulação do 

complemento. Neste contexto, o fragmento C3b é clivado pelo Fator I na presença de co-

fatores como Fator H, MCP ou CR1 (Figura 4). Nesta clivagem há liberação de C3f e 

formação de iC3b, que é composto por três cadeias (45 kDa, 62 kDa e 75 kDa). O fragmento 

iC3b não é capaz de formar as C3 e C5 convertases, contudo é uma importante opsonina, 

sendo também alvo de regulação. Assim, o fragmento iC3b pode sofrer uma degradação 

adicional pelo Fator I na presença de CR1 como co-fator, gerando C3c e C3dg. A clivagem 

posterior de C3dg, gerando C3d e C3g é efetuada por serino proteases plasmáticas de ampla 

especificidade tais como plasmina, trispina e elastase (Morley, Walport, 2000).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática da clivagem de C3 e seus fragmentos. A clivagem do C3 pelas C3 

convertases resulta na formação do fragmento C3b e na liberação da anafilotoxina C3a. Em paralelo à ativação 

do complemento, ocorre o processo de regulação, no qual o fragmento C3b é clivado pelo Fator I na presença de 

co-fatores como Fator H, MCP ou CR1. Nesta clivagem há liberação de C3f e formação de iC3b, que é uma 

importante opsonina. O fragmento iC3b pode sofrer ainda uma degradação adicional pelo Fator I, gerando C3c e 

C3dg, o qual pode ser posteriormente clivado em C3d e C3g por serino proteases plasmáticas de ampla 

especificidade tais como plasmina, tripsina e elastase. Fonte: Modificado de Morley e Walport (2000).  
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1.4.2 A proteína C4  

 

 A proteína C4 encontra-se no soro em concentrações que variam entre 0,05 e 0,8 

mg/mL em adultos saudáveis (Ritchie et al., 2004). As principais células produtoras de C4 são 

os hepatócitos, contudo monócitos, macrófagos e células epiteliais intestinais também 

secretam esta proteína (Morley, Walport, 2000).  

 O gene C4 humano está localizado no cromossomo 6 e possui 41 éxons. A proteína C4 

é sintetizada como uma pró-molécula de cadeia simples e sofre modificações pós-traducionais 

que incluem a clivagem de um peptídeo sinal (22 aa), a sulfatação de resíduos de tirosina, a 

glicosilação e a formação de uma ligação tiol-éster intracadeia. A proteína C4 madura possui 

três cadeias: α (97 kDa), β (75 kDa) e γ (33 kDa), as quais são unidas por pontes de dissulfeto 

(Arlaud, 2005). 

 A molécula C4 é um componente do sistema complemento que participa das vias 

clássica e das lectinas. Após ativação destas vias, as serino proteases C1s (via clássica) e 

MASP2 (via das lectinas) clivam a proteína C4 na cadeia α, liberando a anafilotoxina C4a, e 

gerando a cadeia α´ (85 kDa) que juntamente com as cadeia β (75 kDa) e γ (33 kDa) formam 

o fragmento C4b do complemento (Figura 5). Este fragmento se deposita na superfície dos 

patógenos e possibilita a formação da C3 convertase das vias clássica e das lectinas (C4bC2a) 

(Walport, 2001) .  

 No processo de regulação do complemento o fragmento C4b é clivado pelo Fator I na 

presença de C4BP, MCP ou CR1 como co-fatores (Figura 5). Nesta clivagem há formação de 

C4c e liberação do fragmento C4d (Morley, Walport, 2000).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação esquemática da clivagem de C4 e seus fragmentos. A clivagem do C4 pelas serino 

proteases C1s ou MASP2 resulta na formação do fragmento C4b e na liberação da anafilotoxina C4a. Em 

paralelo à ativação do complemento, ocorre o processo de regulação, no qual o fragmento C4b é clivado pelo 

Fator I na presença de co-fatores como C4BP, MCP ou CR1. Nesta clivagem há formação de C4c e liberação do 

fragmento C4d. Fonte: Modificado de Morley e Walport (2000). 
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1.4.3 A proteína C5  

 

 A proteína C5 encontra-se no soro em concentrações que variam entre 0,07 e 0,16 

mg/mL em adultos saudáveis (Pfarr et al., 2005). As principais células produtoras de C5 são 

os hepatócitos, contudo monócitos, macrófagos e células alveolares tipo II também secretam 

esta proteína (Morley, Walport, 2000).  

 O gene C5 humano está localizado no cromossomo 9 e possui 41 éxons. A proteína C5 

é sintetizada como uma pró-molécula de cadeia simples e sofre modificações pós-traducionais 

que incluem a clivagem de um peptídeo sinal (18 aa), a remoção de uma região rica em 

argininas e glicosilação. A proteína C5 madura possui duas cadeias: α (115 kDa) e β (75 

kDa), as quais são unidas por pontes de dissulfeto (Figura 6 A) (Tack et al., 1979). 

 A molécula C5 é um componente que participa das três vias de ativação do sistema 

complemento. Com a clivagem da proteína pelas C5 convertases da via alternativa 

(C3bBbC3b) ou das vias clássica e das lectinas (C4bC2aC3b) são gerados os fragmentos C5a 

e C5b. A anafilotoxina C5a é um potente agente inflamatório, que atua no receptor C5aR de 

células como neutrófilos, monócitos, macrófagos e células do parênquima hepático (Haviland 

et al., 1995). A ação da anafilotoxina é regulada no organismo pela enzima plasmática 

carboxipeptidase-N, que remove o aminoácido arginina da porção C-terminal da molécula, 

formando C5a des-Arg, que possui reduzida atividade inflamatória (Manthey et al., 2009). Já 

o fragmento C5b se associa sequencialmente aos componentes C6, C7, C8 e nC9, formando 

assim o complexo de ataque à membrana (MAC), que promove a lise celular (Figura 6 B).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação esquemática da clivagem de C5 e formação do complexo de ataque à membrana. 

(A) A clivagem do C5 pelas C5 convertases da via alternativa (C3bBbC3b) ou das vias clássica e das lectinas 

(C4bC2aC3b) gera a anafilotoxina C5a, que é um potente agente inflamatório, e o fragmento C5b. (B) O 

fragmento C5b se associa sequencialmente aos compontes C6, C7, C8 e nC9, formando o complexo de ataque à 

membrana (MAC), que promove a lise celular. Fonte: Modificado de Morley e Walport (2000); Aleshin et al. 

(2012). 
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1.4.4 As proteínas C2 e Fator B 

 

 As proteínas C2 e Fator B encontram-se no soro em concentrações que variam entre 

11-35 µg/mL e 74-286 µg/mL, respectivamente. As principais células produtoras de C2 e 

Fator B são os hepatócitos, contudo monócitos e fibroblastos também secretam estas proteínas 

(Morley, Walport, 2000).  

 Os genes C2 e FB humanos estão localizados no cromossomo 6 e ambos possuem 18 

éxons. As proteínas C2 e Fator B são formadas por uma única cadeia polipeptídica, a qual é 

sintetizada como uma pró-molécula que sofre modificações pós-traducionais que incluem a 

clivagem de um peptídeo sinal e glicosilação (Smith et al., 1984). As proteínas C2 (100 kDa) 

e Fator B (90 kDa) são estruturalmente semelhantes e possuem uma identidade de 39% em 

aminoácidos (Figura 7 A).  

 As proteínas C2 e Fator B participam de diferentes vias do sistema complemento. C2 é 

um componente das vias clássica e das lectinas, e o Fator B é uma molécula exclusiva da via 

alternativa. Contudo, C2 e Fator B desempenham funções semelhantes entre si, pois ao serem 

clivados no processo de ativação do complemento, conferem atividade de serino proteases às 

C3 e C5 convertases (Forneris et al., 2012).  

 O processo de formação das C3 convertases se inicia pela associação do Fator B ou C2 

ao C3b (via alternativa) ou C4b (via clássica e das lectinas). Fator B e C2 associados a estas 

moléculas sofrem clivagens pelas serino proteases específicas de cada via, sendo: Fator D da 

via alternativa, C1s da via clássica, e MASP2 da via das lectinas. Com as clivagens do Fator 

B e C2 há liberação das porções Ba e C2b, e formação dos fragmentos Bb e C2a, os quais 

possuem atividade de serino proteases e permanecem associados ao C3b e C4b, 

respectivamente, formando assim as C3 convertases da via alternativa (C3bBb) e das vias 

clássica e das lectinas (C4bC2a) (Figura 7 B). Em seguida, com a clivagem de C3 por estas 

convertases há geração de fragmentos C3b adicionais, os quais se associam às C3 convertases 

para formar as C5 convertases da via alternativa (C3bBbC3b) e das vias clássica e das lectinas 

(C4bC2aC3b) (Forneris et al., 2012).      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representação esquemática do Fator B e C2 e formação das C3 convertases. (A) Fator B e C2 

possuem 39% de identidade em aminoácidos. Ambas as proteínas possuem peptídeo sinal para secreção (S), 

regiões CCP (complement control protein repeat), VWA (Von Willebrand tipo A) e domínio catálitico com 

atividade de serino protease (SP). As setas indicam os locais onde Fator B e C2 são clivados para formação dos 

fragmentos C2a, C2b, Ba e Bb. (B) Após ativação do complemento, Fator B e C2 associam-se às moléculas C3b 

(via alternativa) ou C4b (via clássica e das lectinas). Após essa associação, Fator B e C2 sofrem clivagens pelas 

serino proteases específicas de cada via (Fator D da via alternativa, C1s da via clássica, e MASP2 da via das 

lectinas). Com as clivagens do Fator B e C2 há liberação das porções Ba e C2b, e formação dos fragmentos Bb e 

C2a, que permanecem associados ao C3b e C4b, respectivamente, formando assim as C3 convertases da via 

alternativa (C3bBb) e da via clássica e das lectinas (C4bC2a). Fonte: (A) Modificado de Forneris et al. (2012).      
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1.5 Mecanismos de evasão ao sistema complemento 

  

 Considerando que o sistema complemento é um importante componente da imunidade 

inata e adquirida, certos patógenos desenvolveram diferentes estratégias de evasão a este 

sistema, possibilitando o estabelecimento da infecção (Blom et al., 2009; Lambris et al., 2008; 

Rooijakkers, van Strijp, 2007; Zipfel et al., 2013).  

 

 Os mecanismos de escape ao sistema complemento podem ser agrupados em cinco 

estratégias principais (Figura 8):  

 

 Estratégias passivas de evasão ao complemento 

 

 Alguns patógenos evadem ao ataque mediado pelo sistema complemento devido à 

presença de componentes estruturais característicos, tais como a parede celular (Lambris et 

al., 2008). De fato, bactérias Gram-positivas e fungos possuem paredes celulares espessas, as 

quais impedem a inserção do complexo de ataque à membrana (MAC). Como exemplo deste 

mecanismo de evasão podemos citar a bactéria Gram-positiva Streptococcus pneumoniae, 

cuja parede celular de peptídeoglicano previne a inserção do MAC na superfície da bactéria 

(Joiner et al., 1983).       

 

 Aquisição de reguladores do hospedeiro pelos patógenos 

 

 A aquisição de reguladores do hospedeiro é um mecanismo de evasão ao complemento 

amplamente utilizado pelos patógenos. Bactérias (Escherichia coli, Borrelia burgdorferi e 

várias outras), vírus (HIV-1), fungos (Candida albicans) e parasitas (Echinococcus spp.) são 

capazes de recrutar reguladores do complemento e impedir a ativação deste sistema em sua 

superfície (Bernet et al., 2003; Inal, 2004; Meri et al., 2004). As principais vantagens deste 

mecanismo incluem as elevadas concentrações plasmáticas dos reguladores e a sua pronta 

disponibilidade, possibilitando o rápido revestimento dos patógenos ao entrarem na circulação 

sanguínea. Além disso, muitos dos reguladores do complemento possuem características 

estruturais comuns contendo domínios SCRs (short consensus repeats), que permitem a 

ligação de diferentes reguladores a uma mesma proteína do patógeno (Lambris et al., 2008).  



 

 

 

 Os principais reguladores plasmáticos do complemento recrutados pelos patógenos são 

o Fator H e o C4BP. Estas proteínas reguladoras aceleram o decaimento das C3 convertases e 

atuam como co-fatores do Fator I na clivagem de C3b e C4b, respectivamente (Kraiczy, 

Würzner, 2006). Além disso, a aquisição da proteína inibidora de C1 (C1-INH) também foi 

observada em Bordetella pertussis, impedindo assim a ativação da via clássica do sistema 

complemento (Marr et al., 2007). De forma interessante, reguladores de membrana da célula 

hospedeira, tais como DAF, MCP e CD59, podem ser incorporados por alguns vírus durante o 

processo de brotamento viral (Tortorella et al., 2000). A incorporação de reguladores de 

membrana do complemento promove um aumento da resistência ao soro em vírus como o 

citomegalovírus humano (HCMV), o vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV), o vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) e o vírus da vaccinia (VACV) (Marschang et al., 1995; 

Saifuddin et al., 1995; Schmitz et al., 1995; Spear et al., 1995; Vanderplasschen et al., 1998). 

 

 Inibição por interação direta de proteínas microbianas com componentes do complemento 

 

 A ativação do sistema complemento envolve uma série de interações proteína-proteína 

altamente específicas. Deste modo, interrupções destas ligações podem culminar na 

desestabilização e perda na eficiência de ativação deste sistema. Com esse objetivo, certos 

patógenos expressam proteínas inibidoras, as quais têm a capacidade de se ligar a moléculas 

do complemento, interrompendo assim sua ativação (Lambris et al., 2008).  

 Staphylococcus aureus expressa diversas moléculas inibidoras do complemento. As 

proteínas SCINs (staphylococcal complement inhibitors) têm a capacidade de se ligar às C3 

convertases e promover a estabilização destas em um estado não funcional, bloqueando a 

ativação das três vias do complemento (Rooijakkers et al., 2005). Já os inibidores SSL-7 

(staphylococcal superantigen-like protein-7) e CHIPS (chemotaxis inhibitory protein) 

interferem com o componente C5 e o receptor C5aR, respectivamente (de Haas et al., 2004; 

Langley et al., 2005). CHIPS é secretado por S. aureus e atua como antagonista dos receptores 

C5aR de neutrófilos e monócitos, reduzindo a atuação da anafilotoxina C5a sobre estas 

células (Postma et al., 2004; Wright et al., 2007). Além disso, patógenos como Borrelia 

burgdorferi e Schistosoma spp expressam proteínas CD59-like, que são inibidores da via 

terminal do complemento. A ligação destas proteínas aos componentes C8 e C9 impede a 

formação do MAC na superfície destes patógenos (Deng et al., 2003; Pausa et al., 2003).      



 

 

 

 Inativação por clivagem enzimática dos componentes do complemento: aquisição de 

proteases do hospedeiro 

 

 A degradação de componentes do complemento em fragmentos menores e não 

funcionais constitui um importante mecanismo de evasão imune. A clivagem pode ocorrer de 

forma indireta, pela aquisição de proteases do hospedeiro, ou direta, pela expressão de 

proteases microbianas (Zipfel et al., 2013).  

 Diversos microrganismos patogênicos são capazes de recrutar proteases do 

hospedeiro, ou seus precursores, em sua superfície. Um dos mecanismos mais estudados é a 

ligação do plasminogênio que, na presença de ativadores como o urokinase-type plasminogen 

activator (uPA), é convertido em plasmina na superfície do patógeno. A plasmina gerada 

pode clivar proteínas do complemento como C3, C3b e C5, além da imunoglobulina G e a 

fibronectina (Barthel et al., 2012). Borrelia burgdorferi, Streptococcus pyogenes e Candida 

albicans expressam pelo menos cinco proteínas de membrana que se ligam ao plasminogênio 

(Brissette et al., 2009; Hallström et al., 2010; Lagal et al., 2006; Luo et al., 2013; Poltermann 

et al., 2007; Ringdahl, Sjobring, 2000; Sanderson-Smith et al., 2007). 

 

 Inativação por clivagem enzimática dos componentes do complemento: expressão de 

proteases microbianas 

 

 A degradação e a inativação funcional de componentes do complemento por proteases 

microbianas é uma estratégia chave para atenuar os mecanismos de defesa dependentes da 

ativação do sistema complemento. Além disso, a secreção de proteases pode proporcionar o 

controle do micro-ambiente no hospedeiro infectado, aumentando consideravelmente a 

sobrevida dos patógenos (Potempa et al., 2012).  

 Diversos microrganismos patogênicos incluindo bactérias, fungos, parasitas e vírus, 

expressam proteases capazes de clivar diferentes componentes do complemento, tais como 

moléculas envolvidas na sua ativação (C3, MBL, ficolinas e C1q), amplificação e formação 

das convertases (C3, C4, C2, Fator B e seus fragmentos), e também proteínas da via terminal 

(C5, C6, C7, C8 e C9) (Tabela 2).    

 

 



 

 

 

 Proteases das quatro principais classes: cisteíno-, aspártico-, serino- e metalo proteases 

estão envolvidas nas clivagens de moléculas do complemento. Dentre as cisteíno proteases 

podemos destacar a streptococcal pyrogenic exotoxin B (SpeB), que é um importante fator de 

virulência secretado por Streptococcus pyogenes. A SpeB é uma protease de ampla 

especificidade que degrada diversas moléculas do complemento, resultando em uma inibição 

eficaz das três vias de ativação (Tabela 2). Além disso, a degradação de C3 e C3b pela SpeB 

contribui para a resistência do patógeno à opsonofagocitose por neutrófilos (Honda-Ogawa et 

al., 2013; Kuo et al., 2004; Lukomski et al., 1998; Terao et al., 2008). 

 A importância das cisteíno proteases também tem sido relatada na periodontite, que é 

uma doença caracterizada pela inflamação nas estruturas subgengivais dos dentes causada por 

um conjunto de bactérias tais como Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia. A 

evasão ao sistema complemento é crucial para a sobrevivência destes patógenos, uma vez que 

os componentes deste sistema estão presentes no fluido crevicular gengival em até 70% de 

sua concentração sérica (Schenkein, Genco, 1977). Porphyromonas gingivalis e Prevotella 

intermedia secretam as cisteíno proteases gingipaína e interpaína A, respectivamente. De 

forma interessante, foi comprovado que estas duas proteases presentes simultaneamente no 

local da infecção, atuam de forma sinergística na degradação das moléculas do complemento. 

A ação conjunta destas proteases resulta em uma redução efetiva na ativação do 

complemento, favorecendo diretamente a sobrevivência das bactérias e o estabelecimento da 

infecção (Popadiak et al., 2007; Potempa et al., 2009). 

 Dentre as proteases aspárticas que degradam proteínas do complemento, há proteases 

de membrana, como a outer membrane protein E (PgtE) de Salmonella enterica, e também 

secretadas como as secreted aspartic proteinases (Saps) de Candida albicans. A protease 

PgtE degrada os componentes C3b, C4b e C5 contribuindo para a disseminação da 

Salmonella enterica durante a infecção sistêmica (Ramu et al., 2007). As Saps de Candida 

albicans representam uma família de 10 proteínas com múltiplas funções na patogenicidade 

do microrganismo tais como adesão, invasão e danos às células do hospedeiro (Naglik et al., 

2004). As clivagens das proteínas do complemento C3b, C4b e C5 pelas Saps 1, 2 e 3 

resultam em redução na fagocitose da levedura, sendo observada também uma diminuição na 

inflamação, a qual pode estar relacionada aos baixos níveis da anafilotoxina C5a detectados 

na presença das proteases (Gropp et al., 2009). 

 

 



 

 

 

 Enzimas proteolíticas da classe das serino proteases são produzidas por fungos 

(Aspergillus fumigatus), parasitas (Schistosoma mansoni) e bactérias (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Neisseria meningitidis) (Tabela 2). A proteína central do 

complemento C3 é um subtrato comum às serino proteases produzidas por estes patógenos. 

Além da proteína C3, o sobrenadante de cultura de Aspergillus fumigatus também possui 

atividade proteolítica sobre os componentes C4 e C5. Esta atividade foi atribuída 

majoritariamente à alkaline serine protease 1 (Alp1), principal protease secretada pelo 

patógeno. Estirpes mutantes no gene que codifica para Alp1 apresentaram reduzida atividade 

proteolítica sobre as moléculas do complemento, comprovando a importância da protease para 

a ocorrência das clivagens (Behnsen et al., 2010).  

 A evasão ao sistema complemento é um fator crucial para o estabelecimento de 

infecções sistêmicas por Neisseria meningitidis. De fato, pacientes deficientes em moléculas 

do complemento possuem uma elevada susceptibilidade a infecções invasivas por esta 

bactéria (Figueroa, Densen, 1991; Ram et al., 2010). Recentemente foi descrita a atividade 

proteolítica da serino protease NalP (neisserial autotransporter P) sobre a molécula C3 do 

complemento (Del Tordello et al., 2014). NalP é uma protease autotransportadora que sofre 

auto-clivagem durante o processo de secreção. Além da forma secretada, NalP também pode 

apresentar-se na forma lipidada, a qual se encontra ancorada na membrana externa da bactéria 

(Roussel-Jazédé et al., 2013; Turner et al., 2002).     

 As metalo proteases que degradam proteínas do complemento estão presentes 

majoritariamente em bactérias tais como Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfrigens, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus e Tannerella forsythia (Tabela 2). A bactéria 

Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa secreta duas metalo proteases, a alkaline protease A 

(AprA) e a elastase, as quais clivam C3b e impedem sua deposição na superfície da bactéria 

(Hong, Ghebrehiwet, 1992; Schmidtchen et al., 2003). Já a gelatinase E (GelE) de 

Enterococcus faecalis exerce atividade proteolítica sobre o componente C3 e os fragmentos 

C3b, C3a e iC3b, resultando em uma redução substancial na fagocitose do patógeno por 

leucócitos polimorfonucleares humanos (Park et al., 2007, 2008). Além de clivar a molécula 

C3, a toxina lambda de Clostridium perfringens também atua em outros importantes 

substratos biológicos como o colágeno e a fibronectina, favorecendo o processo de invasão e 

disseminação da bactéria pelo organismo (Jin et al., 1996).  

 

 



 

 

 

Tabela 2. Proteases de patógenos que clivam moléculas do sistema complemento. 

Patógeno Protease Classe 
Moléculas do 

complemento 
Referências 

Streptococcus pyogenes SpeB Cisteíno protease 

C3, C3b, C4  

C6, C7, C8 , C9 

properdina  

Honda-Ogawa et al., 2013 

Kuo et al., 2004 

  Terao et al., 2008 

Tsao et al., 2006 

Entamoeba histolytica EhCP1 Cisteíno protease 
C3, C5, 

C3a, C5a 

Meléndez-López et al., 2007 

Reed et al., 1989; 1995 

Porphyromonas gingivalis Gingipaína Cisteíno protease C3, C4, C5 Popadiak et al., 2007 

Prevotella intermedia ImpA Cisteíno protease C3, C4 Potempa et al., 2009 

Staphylococcus aureus Staphopain A  Cisteíno protease C3, C5 Jusko et al., 2014 

 Staphopain B Cisteíno protease C3b, C5 Jusko et al., 2014 

HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) 
HIV-1 proteinase Aspártico protease C3, C3b Kisselev, 1997 

Salmonella enterica PgtE Aspártico protease C3b, C4b e C5 Ramu et al., 2007 

Candida albicans Sap1, 2 e 3 Aspártico proteases C3b, C4b, C5 Gropp et al., 2009 

Schistosoma mansoni 28 kDa protease Serino protease C3, C3b, C9 Marikovsky et al., 1990 

Aspergillus fumigatus Alp1 Serino protease 
C3, C3b, C4, 

C4b, C5 
Behnsen et al., 2010 

Escherichia coli EspP Serino protease C3, C3b e C5 Orth et al., 2010 

Staphylococcus aureus Protease V8 Serino protease C3, C5 Jusko et al., 2014 

Neisseria meningitidis NalP Serino protease C3 Del Tordello et al., 2014 

Pseudomonas aeruginosa Elastase Metalo protease C1q e C3 Hong et al., 1992 

 AprA Metalo protease C1q, C3 e C2 
Hong et al., 1992 

Laarman et al., 2012 

Clostridium perfrigens Toxina lambda Metalo protease C3 Jin et al., 1996 

Enterococcus faecalis GelE Metalo protease 
C3, C3b, 

iC3b, C3a 
Park et al., 2007; 2008 

Staphylococcus aureus Aureolisina Metalo protease C3 Laarman et al., 2011 

Tannerella forsythia Karilisina Metalo protease 
C4, C5, MBL, 

ficolinas 2 e 3 
Jusko et al., 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismos de evasão ao sistema complemento. (1) Aquisição de reguladores do complemento: 

a inibição da via clássica pode ocorrer pela captura do inibidor de C1 (C1-INH) por moléculas de superfície dos 

patógenos. (2) Inibição por interação direta: os patógenos podem expressar também moléculas que interagem 

com as proteínas presentes nas C3- e C5-convertases, inibindo-as. Outro exemplo são as proteínas que atuam 

como antagonistas do receptor C5aR na célula do hospedeiro, impedindo a ligação da anafilotoxina C5a. (3) 

Inativação por clivagem enzimática: proteases do hospedeiro ou produzidas pelos patógenos podem clivar 

componentes do sistema complemento, tais como C3, C3b e properdina (P). Abreviaturas: VA (via alternativa), 

VL (via das lectinas), VC (via clássica), MBL (mannose binding lectin), F (ficolina), MASP (serino protease 

associada à MBL), FB (Fator B), FD (Fator D), RCA (reguladores da ativação do complemento), FI (Fator I), 

CR (receptor de moléculas do complemento) e MAC (complexo de ataque à membrana). Fonte: Modificado de 

Lambris et al. (2008). 
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1.6 Mecanismos de evasão ao sistema complemento apresentados por leptospiras 

patogênicas 

 

 Os estudos sobre evasão ao sistema complemento por leptospiras patogênicas foram 

iniciados em nosso laboratório durante o desenvolvimento da tese da aluna Aldacilene Silva 

(Silva, 2009). Primeiramente observamos que leptospiras patogênicas são resistentes ao 

tratamento com soro humano normal, ao passo que as saprófitas são rapidamente eliminadas. 

Verificamos que este mecanismo é claramente dependente do sistema complemento, uma vez 

que a inativação do soro a 56 
o
C por 30 min promove a sobrevivência destas bactérias 

(Barbosa et al., 2009).   

 Dados da literatura mostram que apenas estirpes patogênicas de leptospiras são 

capazes de se ligar ao Fator H, um regulador negativo da via alternativa do sistema 

complemento (Alitalo et al., 2001; Kühn et al., 1995; Meri et al., 2005; Stevenson et al., 2007; 

Verma et al., 2006). Posteriormente nosso grupo descreveu, pela primeira vez, a ligação de 

leptospiras patogênicas ao C4BP, um regulador negativo das vias clássica e das lectinas 

(Barbosa et al., 2009). Em seguida, proteínas de membrana de leptospiras foram identificadas 

como ligantes destes reguladores tais como o fator de elongação Tu (EF-Tu), que se liga ao 

Fator H, a proteína LcpA, que se liga ao C4BP, e as proteínas LigA e LigB, que se ligam a 

ambos os reguladores (Tabela 3). Além disso, verificamos que o Fator H e o C4BP ligados a 

estas proteínas, retêm atividade de co-fator do Fator I, na clivagem de C3b e C4b, 

respectivamente (Figura 9) (Barbosa et al., 2010; Castiblanco-Valencia et al., 2012; Wolf et 

al., 2013).  

 Outro mecanismo de evasão utilizado pelas leptospiras patogênicas é a aquisição de 

moléculas precursoras de proteases do hospedeiro, como o plasminogênio. Uma vez ligado à 

superfície da leptospira, o plasminogênio é convertido em plasmina na presença do urokinase-

type plasminogen activator (uPA) (Vieira et al., 2009, 2011, 2012). A plasmina é uma 

protease que possui ampla especificidade, clivando moléculas de matriz extracelular, como 

fibrinogênio, e proteínas do complemento, como o fragmento C3b e os componentes C3 e C5 

(Figura 10). Diversas proteínas de membrana de leptospiras patogênicas foram descritas como 

ligantes de plasminogênio tais como o fator de elongação Tu (EF-Tu), as proteínas LigA e 

LigB e várias outras descritas na Tabela 3 (Castiblanco-Valencia et al., in press; Wolf et al., 

2013).  

 



 

 

 

 De forma interessante, nos ensaios realizados pelo nosso grupo observamos ainda que 

a clivagem dos fragmentos C3b e C4b também ocorre na ausência de proteínas do hospedeiro, 

sugerindo uma possível participação de proteases bacterianas na degradação destas moléculas. 

Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho foi investigar mecanismos de evasão de 

leptospiras, com particular enfoque na clivagem de componentes do sistema complemento por 

proteases secretadas. Acreditamos que a caracterização destas proteínas poderá contribuir para 

o desenvolvimento de estratégias terapêuticas e/ou preventivas que interfiram no processo de 

evasão imune de leptospiras patogênicas. 

 

Tabela 3. Proteínas de leptospira que interagem com moléculas do hospedeiro como mecanismo de evasão imune.  

Molécula do hospedeiro Proteína da leptospira patogênica Referências 

Fator H (FH) EF-Tu (elongation factor Tu) Wolf et al., 2013 

 LenA e LenB (leptospiral endostatin-like proteins A e B) Stevenson et al., 2007 

 LigA e LigB (leptospiral  immunoglobulin-like proteins A e B) Castiblanco-Valencia et al., 2012 

 Lsa23 (adesina de 23 kDa) Siqueira et al., 2013 

C4BP (C4b binding protein) LcpA (leptospiral complement regulator-acquiring protein A) Barbosa et al., 2010 

 Lsa33 (adesina de 33 kDa) Domingos et al., 2012 

 LigA e LigB (leptospiral  immunoglobulin-like proteins A e B) Castiblanco-Valencia et al., 2012 

 Lsa23 (adesina de 23 kDa) Siqueira et al., 2013 

Plasminogênio Enolase Nogueira et al., 2013 

 EF-Tu (elongation factor Tu) Wolf et al., 2013 

 LenA (leptospiral endostatin-like protein A) Verma et al., 2010 

 LigA e LigB (leptospiral  immunoglobulin-like proteins A e B) Castiblanco-Valencia et al., in press 

 OmpL1 (outer membrane protein L1) Fernandes et al., 2012 

 LipL32 (lipoproteína de 32 kDa) Hauk et al., 2012  

 Lsa20 (adesina de 20 kDa) Mendes et al., 2011 

 Lsa23, Lsa26,  Lsa36 (adesinas de 23, 26 e 36 kDa) Siqueira et al., 2013 

 Lsa30 (adesina de 30 kDa) Souza et al., 2012 

 Lsa33 (adesina de 33 kDa) Domingos et al., 2012 

 Lsa44,  Lsa45 (adesinas de 44 e 45 kDa) Fernandes et al., 2014 

 
LipL40 (lipoproteína de 40 kDa) e Lp29, Lp49, MPL36, 
rLIC12730, rLIC10494 (proteínas de membrana externa)   

Vieira et al., 2010 

 
rLIC12238 (proteína de membrana externa) e  
Lsa66 (adesina de 66 kDa) 

Oliveira et al., 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. As leptospiras patogênicas evadem ao sistema complemento pela aquisição de reguladores do 

hospedeiro. As leptospiras saprófitas são susceptíveis à ação do complemento, pois não se ligam aos reguladores 

negativos FH e C4BP. Em contraste, as leptospiras patogênicas recrutam estes reguladores em sua superfície, 

escapando do ataque mediado pelo complemento. As proteínas de membrana externa da leptospira LenA e LenB 

ligam-se ao FH, e a LcpA ao C4BP, já as proteínas LigA e LigB ligam-se a ambos os reguladores. O FH inibe a 

via alternativa e o C4BP as vias clássica e das lectinas. Ambos são co-fatores do FI na clivagem dos fragmentos 

C3b e C4b, respectivamente, acelerando o decaimento das C3 convertases na superfície das leptospiras 

patogênicas. Fonte: Modificado de Fraga et al. (2011). 
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Figura 10. As leptospiras patogênicas evadem ao sistema complemento pelo recrutamento do 

plasminogênio. Leptospiras patogênicas se ligam ao plasminogênio que, na presença do ativador uPA, é 

convertido em plasmina. Esta protease possui ampla especificidade, clivando moléculas de matriz extracelular, 

como fibrinogênio, e proteínas do complemento, como o fragmento C3b e o componente C5. Diversas proteínas 

de membrana foram descritas como ligantes de plasminogênio tais como as proteínas LigA e LigB, 

representadas na figura.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Este trabalho teve como objetivos principais a identificação e a caracterização de 

proteases de leptospira com a capacidade de clivar proteínas do sistema complemento 

humano. Com base nos resultados obtidos podemos concluir que o sobrenadante de cultura de 

leptospiras patogênicas é capaz de inibir as três vias de ativação do sistema complemento. 

Verificamos que esta inibição pode estar diretamente relacionada à existência de proteases 

secretadas pelas estirpes patogênicas, as quais exercem atividade proteolítica sobre diversos 

componentes do sistema complemento tais como a molécula central C3, os fragmentos C3b e 

iC3b, bem como proteínas da via alternativa (Fator B), clássica e das lectinas (C4, C4b e C2).  

 Além disso, ensaios com inibidores de protease revelaram que enzimas da classe das 

metalo proteases estão possivelmente envolvidas nas clivagens observadas. Dentre estas, as 

metalo proteases da família das termolisinas são fortes candidatas a participarem das 

degradações, uma vez que a forma recombinante da protease foi capaz de clivar a molécula 

C3 do complemento no soro humano normal.  

 Deste modo, podemos concluir que proteases produzidas pelas estirpes patogênicas de 

leptospira são capazes de degradar moléculas efetoras do sistema imune do hospedeiro, 

representando potencias alvos para o desenvolvimento de novas terapias e estratégias 

profiláticas em leptospirose.  
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