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RESUMO
FAZOLO, D. L. Estudo da interação de prováveis lipoproteínas de membrana externa de
Leptospira com proteínas do hospedeiro. 2014. 79 f. Dissertação (Mestrado em
Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2014.
A leptospirose é uma zoonose mundial causada por bactérias espiroquetas patogênicas do
gênero Leptospira, que colonizam os túbulos renais de animais domésticos e silvestres e são
liberadas ao ambiente externo pela urina. A transmissão ocorre por meio de contato com água,
alimentos e solo contaminados com urina, principalmente de roedores. Os mecanismos pelos
quais as leptospiras colonizam o organismo e causam a doença não são bem compreendidos.
A identificação de proteínas capazes de mediar às interações com o hospedeiro durante a
infecção é essencial para o entendimento da patogênese da leptospirose e no desenvolvimento
de ensaios diagnósticos e vacinas mais eficientes. O objetivo deste trabalho foi estudar a
interação de seis prováveis lipoproteínas de membrana externa de leptospira com as proteínas
do hospedeiro: colágeno I, colágeno IV, elastina, fibrinogênio, fibronectina celular,
fibronectina plasmática, laminina e plasminogênio. As proteínas recombinantes expressas na
fração solúvel (Lp25, Lp21 e Lp22) e na fração insolúvel (Lp11, Lp35 e Lsa30), obtidas de
lisados totais induzidos de E. coli, foram purificadas por cromatografia utilizando-se resina de
afinidade à níquel e posteriormente analisadas por gel SDS-PAGE. O ensaio de interação das
proteínas recombinantes com as proteínas de hospedeiro e o ensaio de especificidade e curva
dose-resposta foram realizados por ELISA. O DNA genômico de algumas espécies de
leptospiras patogênicas e uma não patogênica foi isolado e digerido com a enzima de restrição
EcoRV, posteriormente através do Southern blot, foi realizado um estudo de conservação
gênica. Cada proteína recombinante purificada apresentou uma banda majoritária com peso
molecular esperado. Foram obtidos altos títulos de anticorpos policlonais produzidos em
camundongos Balb/c. Os experimentos de adesão demonstraram que as proteínas
recombinantes apresentaram maior interação com os componentes do hospedeiro de maneira
dose-dependente foram Lp21, Lp22 e Lsa30. Estas proteínas aderiram a fibronectina
plasmática e laminina, além desses componentes, a Lp21 e a Lp22 interagiram com
plasminogênio, a Lp22 e a Lsa30 interagiram com colágeno tipo IV. A Lp22 aderiu também à
elastina e ao fibrinogênio. Os genes que codificam as prováveis lipoproteínas em estudo
foram encontrados somente nas Leptospiras patogênicas. Em conjunto, estes resultados
demonstraram que estas proteínas devem contribuir na adesão aos tecidos do hospedeiro, que
constitui o evento inicial e essencial na patogênese da Leptospira. E, também poderiam ser
candidatas a antígenos vacinais, uma vez que estão presentes nos sorovares da espécie L.
interrogans, que é a mais prevalente causadora da leptospirose humana.

Palavras-chave: Leptospirose. Leptospira. Lipoproteínas. Adesinas.

ABSTRACT
FAZOLO, D. L. Study of the interaction of probable outer membrane lipoprotein of
Leptospira with host proteins. 2014. 79 p. Masters thesis (Biotechnology) – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
Leptospirosis is a worldwide zoonosis caused by pathogenic spirochetes of the genus
Leptospira that colonize the renal tubules of wild and domestic animals and are excreted in
the environment by their urine. The transmission occurs through contact with water, food and
soil contaminated with urine, mainly from rodents. The mechanisms by which leptospires
colonize the host and cause the disease are not fully understood. The identification of proteins
that mediate interactions with the host during infection is essential for the understanding of
the pathogenesis of leptospirosis and the development of efficient diagnostic tests and
vaccines. The aim of this work was to study the interaction of six leptospiral probable outermembrane lipoproteins with host proteins: collagen I, collagen IV, elastin, fibrinogen, cellular
fibronectin, plasma fibronectin, laminin, and plasminogen. The recombinant proteins were
expressed in the soluble fraction (Lp25, Lp21 and Lp22) and insoluble fraction (Lp11, Lsa30
and Lp35) obtained from total lysates of induced E. coli, they were purified by nickel affinity
chromatography, and subsequently analyzed by SDS-PAGE. The binding assay and doseresponse curves with recombinant and host proteins were performed by ELISA. Genomic
DNA from some species of pathogenic and non-pathogenic Leptospira were isolated and
digested with the restriction enzyme EcoRV, and the gene conservation study were performed
by southern blot. Each purified recombinant protein showed a majority band with expected
molecular weight. The high titers of polyclonal antibodies against recombinant proteins were
produced in Balb/c mice. The binding experiments demonstrated that the recombinant
proteins showed interaction with host components in a dose-dependent manner were Lp21,
Lsa30 and Lp22. These proteins adhered to plasma fibronectin and laminin, in addition to
these components, Lp21 and Lp22 interacted with plasminogen, Lp22 and Lsa30 interacted
with collagen IV. The Lp22 also adhered to elastin and fibrinogen. The genes encoding the
probable lipoproteins were found only in pathogenic Leptospira. These results demonstrated
that these proteins may contribute in the adhesion to host tissues, which constitutes the
essential initial event in the pathogenesis of Leptospira. Moreover, these proteins may also be
candidates for vaccine antigens since they are present in the L. interrogans serovars, which
are the most prevalent cause of human leptospirosis.

Keywords: Leptospirosis. Leptospira. Lipoproteins. Adhesins.
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1 INTRODUÇÃO
A leptospirose é uma das principais zoonoses do mundo, causada por espiroquetas
patogênicas do gênero Leptospira. As leptospiras colonizam os túbulos renais proximais de
animais reservatórios e são eliminadas no ambiente externo pela urina, muitas vezes, durante
toda a vida do animal. Esta doença acomete espécies silvestres, animais domésticos e o
homem (VINETZ, 2001). A transmissão ocorre por meio de contato com água, alimentos e
solo contaminados com urina infectada (BHARTI et al., 2003; FARR, 1995). A inalação de
aerossóis e o contato direto com urina, tecidos e fluidos corporais provenientes de animais
portadores também podem resultar em infecção (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001).
Os casos de leptospirose humana apresentam uma ampla distribuição geográfica. O
sudeste da Ásia, Oceania, Índia, Caribe e América Latina são consideradas regiões endêmicas.
Nestas áreas, as frequentes inundações, as precárias condições das moradias e a alta infestação
por roedores infectados são fatores que propiciam a disseminação e persistência de leptospiras
no ambiente. Estima-se que a incidência anual, nestas localidades, é de 10 a 100 casos por
100.000 habitantes (ADLER; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010; HARTSKEERL, 2006;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). No Brasil, a leptospirose é considerada um
importante problema de saúde pública, devido à sua distribuição endêmica com incidência
média anual de aproximadamente 2 casos por 100.000 habitantes, durante todo o ano. E
também, devido à ocorrência de epidemias em comunidades carentes de áreas urbanas sujeitas
aos alagamentos, surtos em áreas rurais como em plantações de arroz e alto número de casos
notificados após desastres naturais, como as inundações no Acre, em 2006 (470 casos) e, em
Santa Catarina, em 2008 (496 casos) (BRASIL, 2009).
Na pecuária, a leptospirose tem causado grandes perdas econômicas, principalmente
em função de alterações reprodutivas nos animais infectados. A leptospirose bovina é
endêmica no Brasil, causa infertilidade, mastites, abortos, natimortalidade e decréscimo na
produção de leite e de carne. Nos suínos, esta zoonose é responsável por repetição do cio,
morte embrionária e baixo número de nascimentos (FAINE et al., 1999).
As leptospiras são bactérias espiraladas, móveis e variam de 0,1 a 0,2 µm de diâmetro
por 6 a 25 µm de comprimento (FAINE et al, 1999). Diferenciam-se das outras espiroquetas
por possuírem a célula terminada em gancho e dois flagelos periplasmáticos. A membrana
dupla é uma estrutura típica, em que a membrana citoplasmática e o peptideoglicano da
parede celular estão associados e cobertos por uma membrana externa. No exterior o LPS
(lipopolissacarídeo) é estruturalmente e imunologicamente semelhante ao LPS de organismos
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Gram-negativos. No entanto, é relativamente atóxico para as células de animais, sendo
menos letal em ratos, quando comparado com LPS de E. coli (ADLER; DE LA PEÑA
MOCTEZUMA, 2010). São bactérias aeróbias obrigatórias, com uma temperatura ótima de
cultivo entre 28 a 30 °C e utilizam ácidos graxos como única fonte de carbono que são
metabolizados por β-oxidação (LEVETT, 2001). São as únicas espiroquetas que sobrevivem
fora de hospedeiros, em solo úmido ou na água, que tenham pH neutro ou levemente alcalino.
Atualmente, o gênero Leptospira é dividido em 19 espécies, definidas por homologia
de DNA e sequenciamento de genes, normalmente, o 16S rDNA (RAMADASS et al., 1992;
WOO et al., 1997). Destas, nove espécies são consideradas patogênicas: L. interrogans, L.
borgpetersenii, L. weilii, L. noguchii, L. santarosai, L. kirschneri, L. alexanderi, L.
genospecies 1 e L. wolffii.

Seis são saprófitas: L. biflexa, L. wolbachii, L. meyeri, L.

genospecies 3, 4 e 5. Há, ainda, um grupo intermediário com quatro espécies, a L. inadai, L.
fainei, L. broomii e L. licerasiae cuja patogenicidade ainda não foi confirmada (BRENNER et
al., 1999; FAINE et al., 1999; KO; GOARANT; PICARDEAU, 2009; YASUDA et al., 1987).
As leptospiras também são subdivididas em sorovares definidos por soroaglutinação e
posterior absorção cruzada com antígenos homólogos. São descritos mais de 250 sorovares
distribuídos em 24 sorogrupos (BHARTI et al., 2003; VINETZ, 2001). Esta variedade
antigênica se deve à heterogeneidade da estrutura na composição do LPS. A classificação em
sorovar é amplamente utilizada devido à sua importância epidemiológica e clínica, embora,
não se correlacione com a classificação taxonômica (ADLER; DE LA PEÑA
MOCTEZUMA, 2010; LEVETT, 2001).
Cada sorovar está, geralmente, adaptado a uma espécie particular de hospedeiro,
conhecido como hospedeiro de manutenção (reservatório), como a L. borgpetersenii sorovar
Hardjo e a L. interrogans sorovar Hardjo em bovinos, a L. interrogans sorovar Canicola em
cães, a L. interrogans sorovar Pomona em suínos, e L. interrogans sorovar Copenhageni em
ratos, entre outros. Nestes, a doença manifesta-se de maneira subclínica e crônica com
eliminação de leptospiras através da urina (leptospirúria) durante longo período ou por toda a
vida, tornando-os a principal fonte de contaminação ambiental para as outras espécies
animais, denominadas hospedeiros acidentais, que desenvolvem a forma clínica da doença e
apresentam leptospirúria intermitente e de curta duração (BHARTI et al., 2003; FAINE et al.,
1999; KO; GOARANT; PICARDEAU, 2009).
Em áreas urbanas, os principais reservatórios de leptospiras são os roedores
sinantrópicos das espécies Rattus norvegicus (rato de esgoto), Rattus rattus (rato de telhado) e
Mus muscullus (camundongo). Os seres humanos são hospedeiros acidentais e a transmissão
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entre pessoas é rara podendo ocorrer pela via transplacentária, por ingestão de leite materno,
ou ainda, por contato sexual. (PULIYATH; SINGH, 2012). L. interrogans prevalece como a
espécie que mais causa leptospirose em seres humanos em todo o mundo (BHARTI et al.,
2003; LEVETT, 2001).
As espécies patogênicas de Leptospira penetram na pele e nas membranas mucosas e
disseminam-se rapidamente, logo após a infecção, para outros tecidos e também são capazes
de se translocarem entre as células (XUE; YAN; PICARDEAU, 2009). Entretanto, estas
espiroquetas, raramente, são observadas no interior das células hospedeiras (KO; GOARANT;
PICARDEAU, 2009).
As manifestações clínicas da leptospirose podem variar desde quadros assintomáticos
e subclínicos (doença febril anictérica – 80 a 90% dos casos) até formas potencialmente fatais
(doença grave - 5 a 10% dos casos) (FAINE et al., 1999; LEVETT, 2001; PLANK; DEAN,
2000).
Na leptospirose grave, podem ocorrer dois quadros distintos: (i) a doença de Weil,
caracterizada por icterícia, disfunção renal e hemorragia com taxa de mortalidade entre 5 a
15% e (ii) a síndrome pulmonar hemorrágica com insuficiência respiratória com fatalidade
superior a 50% (MCBRIDE et al., 2005). As manifestações pulmonares relacionadas à
leptospirose grave incluem tosse, dispneia, síndrome da angústia respiratória do adulto,
hemoptise e hemorragia. Nestes casos, o paciente necessita receber tratamento médico
especializado com internação em unidade de terapia intensiva por longo período, muitas
vezes, sendo submetido à hemodiálise e/ou ventilação mecânica (ANDRADE; CLETO;
SEGURO, 2007).
A forma anictérica, geralmente, ocorre em duas fases distintas. Na fase aguda ou
septicêmica, o paciente apresenta febre alta, dores de cabeça, mialgias; sintomas semelhantes
aos de outras doenças, como febre amarela, dengue e malária. A seguir, ocorre um período
com aparente melhora do paciente. Posteriormente, a fase imune inicia-se com o retorno do
estado febril, produção de anticorpos aglutinantes e eliminação de leptospiras pela urina. A
forma grave da leptospirose apresenta-se monofásica aguda progressiva ou de curso
prolongado, raramente é bifásica (LEVETT, 2001; VINETZ, 2001). Em mulheres gestantes, a
leptospirose pode ser responsável pela icterícia neonatal, isquemia placentária, placentite,
abortos espontâneos, hemorragias, insuficiência hepatorrenal no feto ou alterações no seu
desenvolvimento. O feto pode estar em risco, mesmo nos casos de infecção assintomática
materna, especialmente no primeiro e segundo trimestre, pelo fato do sistema imune
adaptativo fetal ser ineficaz (PULIYATH; SINGH, 2012).
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O diagnóstico clínico da doença não é fácil, devido à variedade de sintomas e ao fato
de serem semelhantes aos de outras doenças, como febre amarela, dengue, malária, hepatite e
gripe. Pode ser confirmado por meio de testes sorológicos como a aglutinação microscópica
(MAT), que é a técnica de referência indicada pela Organização Mundial da Saúde para
leptospirose humana ou animal. O MAT é realizado com suspensões de leptospiras vivas
como antígeno e detecta a presença de anticorpos contra a bactéria no sangue do paciente. Por
exigir duas amostras de soro, uma na fase inicial e outra na fase intermediária, o MAT demora
até duas semanas para confirmar o diagnóstico clínico da doença. O diagnóstico errado pode
levar a progressão para formas mais graves (LEVETT, 2001 e 2003).
O controle da doença envolve a eliminação de roedores e a melhoria das condições
higiênico-sanitárias da população, medidas difíceis na prática, o que têm contribuído para um
aumento da incidência da leptospirose em países tropicais e reforçam a necessidade de
desenvolvimento de uma vacina eficiente (LEVETT, 2003).
As vacinas comerciais disponíveis até o momento consistem em preparações de
culturas de leptospiras de diferentes sorovares de L. interrogans inativadas pela ação do calor
e/ou formol. São amplamente usadas na pecuária e licenciadas para uso humano somente em
Cuba, Rússia e China. Todas apresentam baixa eficiência, pois promovem proteção apenas
contra os sorovares presentes na preparação e falham em induzir imunidade em longo prazo, o
que requer administração anual ou semestral (BHARTI et al., 2003; FAINE et al., 1999).
Além disso, contêm uma série de contaminantes oriundos do processo de obtenção, como
componentes do meio e lipopolissacarídeos, que têm sido associados aos efeitos adversos
observados (LEVETT, 2001). Como alternativa, tem sido proposto o desenvolvimento de uma
vacina polivalente com o emprego de proteínas de membrana de leptospiras, que além de
estarem envolvidas na interação das bactérias com as células do hospedeiro, são bastante
conservadas entre as diferentes espécies e sorovares (BRANGER et al., 2001; HAAKE et al.,
1999; SILVA et al., 2007).
Apesar do grande avanço científico, na última década, com o advento dos
sequenciamentos genômicos, os mecanismos pelos quais as leptospiras colonizam o
organismo e causam a doença não são bem compreendidos. A identificação de proteínas
capazes de mediar às interações com o hospedeiro durante a infecção é essencial para o
entendimento da patogênese da leptospirose e no desenvolvimento de ensaios diagnósticos e
vacinas mais eficientes. Dados experimentais têm mostrado que a patogenia pode estar
relacionada com a capacidade destas bactérias em aderir a proteínas de matriz extracelular
(ATZINGEN et al., 2008; BARBOSA et al., 2006; MERIEN et al., 2000), de escapar dos
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mecanismos de defesa apresentados pelo hospedeiro, como o sistema fagocitário e o
complemento (BARBOSA et al., 2009; BARBOSA et al., 2010; CINCO; BANFI, 1983;
CINCO et al., 2002; VERMA et al., 2006) e de produzir toxinas (DOLHNIKOFF et al.,
2007).
A adesão de patógenos aos tecidos do hospedeiro é o evento inicial e essencial na
patogênese da maioria das infecções e também importante na colonização e invasão do
organismo do hospedeiro, sendo considerado um dos fatores de virulência (BOYLE;
FINLAY, 2003; PATTI et al., 1994). Muitos grupos se dedicam a estudar a capacidade das
bactérias em aderirem às células do hospedeiro, através de estruturas específicas, chamadas
adesinas, que são responsáveis pela fixação, pelo tropismo da bactéria aos tecidos e pela
interação aos receptores de células e tecidos do hospedeiro. Estes estudos podem contribuir no
desenvolvimento de tratamentos de infecções bacterianas baseado na terapia antiadesão
(OFEK; HASTY; DOYLE, 2003).
O processo de adesão depende de energia, pois bactérias patogênicas são carregadas
negativamente e encontradas no meio fisiológico, da mesma forma, substratos celulares e
tecidos de animais possuem características superficiais negativas. Esse evento ocorre através
de ligações hidrofóbicas e interações não hidrofóbicas. As ligações hidrofóbicas são
inespecíficas, fracas e reversíveis, que provavelmente são realizadas pela superfície bacteriana
de modo a superar a repulsão das cargas, aproximando o patógeno da superfície da célula
hospedeira. Consequentemente são realizadas as interações não hidrofóbicas, específicas,
fortes e pouco reversíveis (OFEK; HASTY; DOYLE, 2003).
Algumas bactérias patogênicas possuem a capacidade de aderir às moléculas de
adesão celular (CAMs). CAMs são receptores de superfície de células eucarióticas que
medeiam as interações célula-célula e célula-matriz extracelular. Geralmente, são
classificados em quatro grupos: integrinas, caderinas, membros da superfamília das
imunoglobulinas de CAMs (IgCAMs) e selectinas. As bactérias ligam-se às CAMs imitando
ou atuando no lugar de receptores da célula hospedeira ou seus ligantes (BOYLE; FINLAY,
2003). Recentemente, foi observado experimentalmente que as leptospiras podem aderir aos
receptores de células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos, a VE-caderina, resultando
em danos vasculares facilitando, dessa maneira, a evasão do patógeno da corrente sanguínea
para diferentes tecidos durante a infecção (EVANGELISTA et al., 2014).
Além disso, a interação também pode envolver proteínas bacterianas que se ligam aos
componentes de matriz extracelular como colágeno, elastina, fibrinogênio, laminina, sendo
assim de elevada afinidade e especificidade, pois é uma ligação intermolecular (interação
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proteína-proteína). Essas proteínas podem ser expressas na superfície da membrana e são
conhecidas pela abreviação MSCRAMMs (microbial surface components recognizing
adhesive matrix molecules) (CHAGNOT et al., 2012; OFEK; HASTY; DOYLE, 2003;
PATTI et al., 1994). Adicionalmente, alguns microrganismos podem secretar proteases que
são capazes de degradar os componentes da matriz extracelular, resultando em um aumento
dos danos nos tecidos durante a infecção. Esses componentes da matriz extracelular,
parcialmente, degradados são alvos atrativos para a adesão de patógenos, através das adesinas
expostas na superfície microbiana (SINGH et al., 2012).
A matriz extracelular é um tecido biologicamente ativo composto por uma mistura
complexa de macromoléculas com interações específicas entre os diferentes componentes.
Estruturalmente, está dividida em membrana basal, matriz conectiva e matriz sanguínea. Esta
organização é formada por proteínas secretadas e glicoconjugados, que interagem
tridimensionalmente, originando uma rede molecular desempenhando funções celulares,
como a diferenciação e a expressão de genes específicos para cada tecido. Presente em
eventos celulares como adesão, migração, proliferação, diferenciação celular e apoptose e
angiogênese pela interação entre as moléculas da matriz extracelular e receptores da
superfície celular, fatores de crescimento e citocinas específicas. Nessa interação, moléculas
como proteoglicanos, glicosaminoglicanos, proteases e glicosidases, como heparanase,
desencadeiam processos de sinalização celular (SOUZA; PINHAL, 2011).
O colágeno é o principal componente da matriz extracelular dos tecidos animais,
constituindo 25% da massa total de proteína nos mamíferos. É constituído por proteínas
fibrosas ricas em glicina e prolina, formadas por três cadeias polipeptídicas alongadas
enroladas umas sobre as outras. No colágeno tipo I, as moléculas protéicas alongadas se
associam paralelamente formando fibrilas e estas se agrupam compondo uma fibra e o
processo de polimerização se acentua constituindo feixes de fibras, chamados de fibras de
colágeno do tecido conjuntivo. O colágeno tipo I representa 90% do colágeno do corpo,
distribuído na derme, tendões, ossos, órgãos internos, córnea e pigmentos (fibras de colágeno)
e sua função é resistir às tensões. No colágeno tipo IV, essas triplas hélices se associam pelas
extremidades formando uma rede. Este tipo de colágeno é encontrado na lamina basal e
possui funções de suporte, barreira e filtração (ALBERTS et al., 2008; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2012).
A elastina é uma glicoproteína altamente hidrofóbica e suas moléculas formam uma
rede elástica composta por fibras mais finas que o colágeno e apresentando ligações cruzadas
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entre si, proporcionando a elasticidade da pele, vasos sanguíneos e pulmões (ALBERTS et al,
2008; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).
O fibrinogênio é uma glicoproteína composta por seis polipeptídeos, é encontrada em
altas concentrações no plasma sanguíneo e atua na cascata de coagulação e no processo de
cicatrização de feridas, onde é clivada pela enzima trombina e convertida em fibrina,
formando o coágulo (KREIS; VALE, 1999; PATTI et al., 1994).
A fibronectina é um mediador de grande variedade das interações celulares com a
matriz extracelular e é diferenciada em duas formas: a solúvel que circula no sangue e em
outros fluídos corporais, denominada fibronectina plasmática e a insolúvel, chamada
fibronectina celular, uma glicoproteína alongada que realiza a adesão entre as células não
epiteliais e a matriz extracelular (ALBERTS et al., 2008; CHAGNOT et al., 2012;
JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012; PANKOV; YAMADA, 2002).
A laminina é o principal componente da lamina basal, consiste em uma molécula
formada por três polipeptídeos e é responsável pela adesão das células epiteliais à lâmina
basal (ALBERTS et al., 2008; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012).
O plasminogênio é uma proenzima que circula no plasma em grandes quantidades,
onde é convertido em plasmina pela ação do atividador de plasminogênio tecidual, ativador de
plasminogênio uroquinase, trombina, fibrina ou fator XII. A plasmina degrada o coágulo
sanguíneo e vários componentes da matriz extracelular (ALBERTS et al., 2008;
LAHTEENMAKI; KUUSELA; KORHONEN, 2001).
Merien, Baranton e Perolat (1997) demonstraram que as bactérias da espécie
Leptospiras interrogans foram capazes de invadir células Vero e a sua penetração ativa e
capacidade de indução de apoptose de macrófagos estão correlacionadas com a virulência,
assim como a interação de moléculas alvo de superfície celular de hospedeiros estão
envolvidos na adesão.
Atualmente, tem sido observado experimentalmente que Leptospiras spp patogênicas
podem aderir a uma grande variedade de proteínas do hospedeiro como colágeno, elastina,
fibronectina, fibrinogênio, laminina e plasminogênio. É possível que estas bactérias
expressem adesinas em diferentes estágios da infecção, como durante a adesão, disseminação
ou colonização. Foi mostrado que algumas proteínas, como a LigA/B (CHOY et al., 2007;
LIN; CHANG, 2007; LIN et al., 2009 ), LipL32 (HAUK et al., 2008; HOKE et al., 2008),
LipL53 (OLIVEIRA et al., 2010), Lp95 (AZTINGEN et al., 2009), Lsa21 (AZTINGEN et al.,
2008), Lsa24 (BARBOSA et al., 2006), Lsa25 e Lsa33 (DOMINGOS et al., 2012), Lsa27
(LONGHI et al., 2009), Lsa30 (SOUZA et al., 2012), Lsa63 (VIEIRA et al., 2010a), Lsa66

23

(OLIVEIRA et al., 2011), Len de B a F (STEVENSON et al., 2007), OmpL37 (PINNE;
CHOY; HAAKE, 2010), TlyC (CARVALHO et al., 2009) apresentam capacidade de aderir a
proteínas do hospedeiro in vitro. Muitas destas proteínas são prováveis lipoproteínas
identificadas no genoma de Leptospira spp.
Lipoproteínas bacterianas constituem um grupo de proteínas de membrana que
possuem a cisteína aminoterminal covalentemente ligada a ácidos graxos. Este tipo de
modificação póstradução foi descoberto, em 1973, por Hantke e Braun, no estudo da principal
lipoproteína presente na membrana externa de E. coli (lipoproteína ligante a mureína).
Posteriormente, várias outras lipoproteínas bacterianas foram identificadas e caracterizadas
como proteínas estruturais, enzimas, receptores, transportadores, adesinas, toxinas e com
funções relacionadas a virulência (BABU; SANKARAN, 2002; SETUBAL et al., 2006;
SUTCLIFFE; HARRINGTON, 2004).
Em bactérias, as lipoproteínas são sintetizadas com um peptídeo sinal que é clivado
por uma peptidase sinal (Lsp) antes da ligação covalente aos ácidos graxos, normalmente
palmitato (HAYASHI; WY, 1990). Análise das sequências dos peptídeos sinais de várias
lipoproteínas bem caracterizadas de E. coli e outras bactérias gram-negativas revelaram que o
sítio de clivagem da Lsp ocorre depois da cisteína e corresponde a sequência consenso: [L, V,
I]-3 [A, S, T, G]-2 [G,A]-1C+1, localizada na região carboxiterminal do peptídeo sinal,
chamada lipobox (SANKARAN; WU, 1993; VON HEIJNE, 1989).
Estudos posteriores mostraram que lipoproteínas de espiroquetas com sítios de
clivagem da Lsp com sequências diferentes das descritas eram lipidadas. As sequências de 26
lipoproteínas de espécies de Leptospira, Treponema, Borrelia e Brachyspira com evidências
experimentais de lipidação foram usadas para definir um novo lipobox característico de
espiroquetas: [L, A, S]-4 [L, V, F, I]-3 [I, V, G]-2 [A, S, G]-1 C+1 (CULLEN; HAAKE;
ADLER, 2004; HAAKE, 2000; SETUBAL et al., 2006). A análise das sequências dos
genomas de seis espécies de espiroquetas utilizando o lipobox divergente revelou um número
maior de prováveis lipoproteínas do que a predição feita anteriormente com a sequência
lipobox padrão (SETUBAL et al., 2006). Para a Leptospira interrogans sorovar Copenhageni
foram identificadas 157 lipoproteínas utilizando lipobox de espiroquetas e apenas 47 foram
preditas com sequência típica (NASCIMENTO et al., 2004a; SETUBAL et al., 2006). Esta
diversidade sugere que muitas funções celulares podem ser dependentes das lipoproteínas,
como formação e estabilização da parede celular, transporte de substratos, interação bactériahospedeiro, virulência entre outras.
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O processamento das lipoproteínas bacterianas ocorre no espaço periplasmático,
depois da translocação da proteína para a membrana citoplasmática, através da maquinaria de
secreção conhecida como Sec, envolvendo diversos componentes inicialmente descritos para
E. coli. Como proteínas homólogas às envolvidas na secreção e no processamento das
lipoproteínas já foram identificadas nos genomas de B. burgdorfi (FRASER et al., 1997), T.
pallidum (FRASER et al., 1998) e L. interrogans sorovar Copenhageni (NASCIMENTO et
al., 2004a,b), acredita-se que o processo de biossíntese de lipoproteínas seja semelhante nas
espiroquetas.
As lipoproteínas associam-se com as membranas da bactéria através de interações
hidrofóbicas entre a porção lipídica e a membrana, podendo estar localizadas na face
periplasmática da membrana citoplasmática, no folheto interno da membrana externa ou no
folheto externo da membrana externa (Figura 1) (SEYDEL; GOUNON; PUGSLEY, 1999;
YAMAGUCHI; YU; INOUYE, 1988).

Figura 1 - Membrana externa de Leptospira spp.

Extraído: Raja; Natarajaseenivasan, 2013

Recentemente, em trabalho desenvolvido por nosso grupo, seis genes que codificam
prováveis lipoproteínas associadas à membrana externa foram selecionados, através de análise
in silico, a partir do banco de dados de lipoproteínas construído por Setubal et al. (2006). São
proteínas hipotéticas, que ainda não foram identificadas em nenhum outro organismo e não
possuem função conhecida. As sequências maduras (sem peptídeo sinal) desses genes foram
clonadas em vetor de expressão em E. coli, que permite a fusão das proteínas recombinantes
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com uma cauda de histidina (BARBOSA et al., 2010). As proteínas recombinantes
purificadas foram obtidas e utilizadas como modelo de antígeno no desenvolvimento de uma
vacina contra a leptospirose. Hamsters imunizados com pool destas proteínas, acrescido de
flagelina ou hidóxido de alumínio como adjuvantes, foram parcialmente protegidos do desafio
letal (MONARIS, 2011).
Entretanto, não está claro, o quanto cada proteína contribui na interação da leptospira
com os tecidos do hospedeiro. Somente as proteínas Lsa24 (BARBOSA et al., 2006), LigA/B
(CHOY et al., 2007) e Lsa63 (VIEIRA et al., 2010a) foram testadas quanto à sua capacidade
de inibir a adesão das bactérias às proteínas de matriz extracelular, utilizando soro policlonal
obtido contra as formas recombinantes destas proteínas. Nestes experimentos, somente
inibição parcial foi observada, sugerindo que outras adesinas devam existir em espécies
patogênicas de Leptospira spp.
Neste trabalho, foi realizado o estudo da interação destas seis prováveis lipoproteínas
de membrana externa de leptospira com diferentes proteínas do hospedeiro.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste projeto foi estudar a interação de seis prováveis lipoproteínas de
membrana externa de leptospira com as proteínas do hospedeiro: colágeno tipo I, colágeno
tipo IV, elastina, fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina plasmática, laminina e
plasminogênio.

2.2 Etapas de trabalho
1. Purificar as proteínas recombinantes (Tabela 1).
2. Obter os soros policlonais contra as proteínas recombinantes purificadas em
camundongos.
3. Avaliar a interação das proteínas recombinantes purificadas com as proteínas do
hospedeiro (colágeno I, colágeno IV, elastina, fibrinogênio, fibronectina celular,
fibronectina plasmática, laminina e plasminogênio) por ELISA.
4. Confirmada a interação de alguma proteína testada, determinar a especificidade e a
curva dose-resposta por ELISA.
5. Confirmar a localização das proteínas na superfície celular, utilizando microscopia
eletrônica e proteinase K.
6. Avaliar a presença dos genes que codificam as proteínas em diferentes espécies de
leptospiras através de Southern Blot.
7. Avaliar a expressão das proteínas recombinantes purificadas na presença de células de
mamíferos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Estirpes Bacterianas
A espécie saprófita L. biflexa sorovar Patoc e as espécies patogênicas de Leptospira
spp: L. noguchii sorovar Panama, L. borgpetersenni sorovar Javanica, L. borgpetersenni
sorovar Tarassovi, L. kirsheneri sorovar Cynopteri, L. kirsheneri sorovar Grippotyphosa, L.
interrogans sorovar Canicola, L. interrogans sorovar Copenhageni, L. interrogans sorovar
Hardjo, L. interrogans sorovar Icterohaemorragie, L. interrogans sorovar Pomona e L.
interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 foram cultivadas em meio EMJH
modificado (Ellinghausen-McCoullough-Johnson-Harris - Difco Laboratories, Sparks, MD,
USA) constituído por meio EMJH base (0,23%) suplementado com 10% de soro de coelho
inativado; 0,015% L-asparagina; 0,0015% piruvato de sódio; 0,001% CaCl2; 0,001% MgCl2;
0,03% peptona e 0,02% extrato de carne. As culturas foram mantidas a uma temperatura de
29 ºC sem agitação. O crescimento bacteriano foi monitorado em microscópio de campo
escuro.
A virulência da L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 foi mantida
através da passagem em hamsters experimentalmente infectados segundo protocolo descrito
em Faine et al. (1999). Animais recém-desmamados foram inoculados intraperitonialmente
com 500 l (108 células/mL) de cultura de L. interrogans. Os animais foram monitorados
diariamente para acompanhamento de sintomas clínicos de leptospirose como perda de peso,
anorexia e mobilidade. Após a morte dos animais, que ocorreu entre 5-10 dias, as bactérias
foram recuperadas a partir do macerado do fígado ou rim e cultivadas em meio EMJH
modificado ou meio semi-sólido de Fletcher (Difco Laboratories) por uma passagem.
As E. coli BL21 (Novagen, EMD Biosciences, Darmstadt, Alemanha) e E. coli BL21SI (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) foram utilizadas para expressão das proteínas
recombinantes, pois a primeira possuem o gene da T7 RNA polimerase integrado ao genoma,
sob o controle do promotor LacUV5, induzível por isopropil-β-D-tiogalactosídeo (IPTG)
(Sigma, Saint Louis, Missouri, USA). E na segunda, o gene da T7 RNA polimerase está sob o
controle do promotor proU, induzível por NaCl. A estirpe E. coli BL21 foi cultivada em meio
LB (1% bactotriptona, 0,5% extrato de levedo, 1% NaCl) e a E. coli BL21-SI em LB-ON que
consiste na mesma composição sem NaCl, a 37 ºC com agitação.
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3.2 Purificação das proteínas recombinantes
As regiões dos genes LIC10009, LIC10301, LIC10507, LIC10704, LIC11030 e
LIC11087 que codificam as sequências maduras (sem peptídeo sinal) de prováveis
lipoproteínas de L. interrogans sorovar Copenhageni foram clonadas no vetor de expressão
pAE durante o trabalho de mestrado de Denize Monaris (BARBOSA et al., 2010; MONARIS,
2011). O vetor pAE foi desenvolvido para a expressão de proteínas heterólogas em fusão
com seis resíduos de histidina na extremidade aminoterminal, o que possibilita a purificação
da proteína recombinante através de colunas de afinidade a metal (RAMOS et al., 2004). A
nomenclatura do gene, das proteínas, as massas moleculares das proteínas recombinantes e os
números de acesso no GenBank das sequências estão descritos na tabela 1.

Tabela 1 - Proteínas recombinantes selecionadas para este trabalho

Nomenclatura do
Genoma1

Nomenclatura da
Proteína

GenBank

Massa Molecular da Proteína
Recombinante (kDa)

LIC10009

Lp25

YP_000009

26,59

LIC10301

Lp11

YP_000291

12,97

LIC10507

Lp21

YP_000491

22,66

LIC10704

Lp22

YP_000688

23,54

LIC11030

Lp35

YP_001000

36,82

LIC11087

Lsa30

YP_001057

31,83

1-

O número LIC representa a nomenclatura dos genes empregada no genoma de L. interrogans sorovar
Copenhageni (LEPTOSPIRA GENOME PROJECT, 2001).

Para purificação das proteínas recombinantes (Tabela 1), colônias isoladas das
transformações com as construções em pAE foram inoculadas em meio LB para BL21 ou LBON (meio LB sem NaCl) para BL21-SI suplementado com ampicilina. A cultura foi incubada
a 37 °C para BL21 ou 30 °C para BL21-SI por 12-18 horas, sob agitação. O pré-inóculo foi
transferido para meio fresco contendo ampicilina em uma diluição de 1:20. A cultura foi
incubada novamente sob agitação até atingir a D.O. 600 nm = 0,6-0,8. A expressão das
proteínas recombinantes foi induzida com a adição de 1 mM de IPTG ou 300 mM de NaCl
por mais 3 horas nas mesmas condições anteriores. As células foram coletadas por

29

centrifugação (2.000 x g por 15 minutos a 4 °C) e o sedimento bacteriano pesado e
armazenado a -70 °C até o momento do uso.
Posteriormente, o sedimento bacteriano foi ressuspendido em 5 volumes (p/v) de
tampão 20 mM Tris-HCl, 0,3 M NaCl, 5 mM imidazol e pH 8,0. A seguir, a suspensão
bacteriana foi lisada através da passagem pelo French Pressure Cell Press (SLM Aminco) em
gelo.
A suspensão resultante da lise foi centrifugada a 12.800 x g por 15 minutos, a 4 °C e
coletado o sobrenadante (fração solúvel) e mantido a 4 °C até o momento da purificação.
Posteriormente, o sedimento (corpúsculos de inclusão - fração insolúvel) foi lavado duas
vezes com tampão de lavagem (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, pH 8,0) acrescido de 1 M
uréia, 0,1% de triton (v/v) e 5 mM -mercaptoetanol. Os corpúsculos lavados foram
congelados a -70 °C até a purificação. Amostras da fração solúvel, fração insolúvel e das
lavagens foram analisadas em gel SDS-PAGE com 15% de acrilamida segundo protocolo
descrito em Sambrook, Fritsch e Maniatis (1989).
As proteínas recombinantes expressas na fração solúvel (Lp25, Lp21 e Lp22) foram
purificadas utilizando-se resina de afinidade metálica: Fast Flow chelating Sepharose (GE
Healthcare, Uppsala, Suécia) carregada com 5 volumes de 100 mM NiSO4 e equilibrada com
3 volumes de tampão de ligação (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 5 mM imidazol e pH 7,9). A
seguir, a fração solúvel foi adsorvida à resina com fluxo 0,5 mL/min. Para eliminação das
proteínas contaminantes, a resina foi lavada com 10 volumes do tampão de ligação (20 mM
Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 5 mM imidazol e pH 7,9) e 20 volumes do tampão de lavagem (20
mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 60 mM de imidazol e pH 7,9). A proteína recombinante eluída
com 6 volumes do tampão de eluição (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 1 M imidazol e pH 7,9).
A proteína purificada foi dialisada progressivamente contra:
a) tampão 1 (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 0,5 M imidazol, 0,1% glicina, 1 mM
EDTA e pH 7,9);
b) tampão 2 (10 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 0,1% glicina e pH 7,9;
c) PBS com 0,1% glicina e pH 7.6.
As frações de todas as etapas da purificação foram coletadas e analisadas em gel SDS-PAGE
com 15% acrilamida.
As proteínas expressas na fração insolúvel (Lp11, Lp35 e Lsa30) foram purificadas
utilizando cromatografia de afinidade metálica (Fast Flow chelating Sepharose - GE
Healthcare). Para tanto, o sedimento de corpúsculos de inclusão lavado e ressuspendido em
10 volumes (p/v) de tampão de solubilização (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 5 mM imidazol,

30

0,1% de Triton (v/v), 8 M uréia e pH 7,9) e mantido a temperatura ambiente por 2 horas com
agitação. Posteriormente, o solubilizado foi diluído lentamente 100 vezes em 20 mM TrisHCl, 0,5 M NaCl, 5 mM imidazol e pH 7,9. Esta solução foi adsorvida (fluxo 1 mL/min) à
coluna de afinidade a metal, previamente carregada com 5 volumes de 100 mM NiSO4 e
equilibrada com 3 volumes de tampão de ligação (20 mM Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 5 mM
imidazol e pH 7,9). Para eliminação das proteínas recombinantes, eluição e diálise foram
utilizados os mesmos procedimentos descritos anteriormente para as proteínas purificadas a
partir da fração solúvel.
O acompanhamento das etapas de purificação foi realizado utilizando-se método
microanalítico com reagente de Bradford (Pierce Protein Research Products - Thermo Fisher
Scientific, Rockford, USA). Para cada 10 μL de amostra utilizaram-se 100 μL de reagente de
Bradford diluído cinco vezes em PBS, numa placa de microdiluição. Como controles foram
adicionados 10 µL de uma solução contendo albumina numa concentração conhecida e 100
μL do tampão PBS. Através da leitura da absorbância a 595 nm, a concentração da proteína
estimada e dessa maneira, as amostras foram selecionadas para análises em gel de SDSPAGE.
A clonagem, expressão e purificação das proteínas recombinantes usadas como
controles no trabalho, a LigBC, LipL32 e LcpA, foram realizadas nos trabalhos de
Castiblanco-Valencia et al. (2012), Hauk et al. (2008) e Barbosa et al. (2010),
respectivamente. O vetor pAE-LipL32 foi gentilmente doado pelo Dr. Paulo Lee Ho, do
Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan.

3.3 Eletroforese em gel SDS-PAGE
As eletroforeses foram realizadas segundo protocolos descritos por Sambrook, Fritsch
e Maniatis (1989), utilizando-se géis de empilhamento com 1 mm de espessura, 5% de
bisacrilamida/acrilamida e 12% de bisacrilamida/acrilamida no gel de separação (a partir de
uma solução de 29% Acrilamida e 1% Bisacrilamida). As eletroforeses foram feitas a 8 V/cm
de gel de empilhamento e 15 V/cm de gel de separação, a temperatura ambiente.
Posteriormente, os géis foram corados com Coomassie Blue Brillant R-250 (USB,
Cleveland, OH, USA) em 50% etanol e 10% ácido acético em água por 1-2 horas a
temperatura ambiente e descorados com solução de 30% etanol e 10% ácido acético em água.
Para secar, foram envoltos em papel celofane.
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3.4 Obtenção dos antissoros policlonais contra as proteínas recombinantes
Camundongos BALB/c (4-6 semanas) foram imunizados com 10 g de cada proteína
recombinante purificada. Hidróxido de alumínio foi utilizado como adjuvante e foram
realizados dois reforços em um intervalo de duas semanas com a mesma preparação de
proteína. Os soros utilizados como controles negativos foram obtidos de camundongos
injetados com PBS. Os camundongos foram sangrados do plexo retro-orbital uma semana
após cada imunização e os soros analisados por ELISA para determinação dos títulos de
anticorpos específicos.

3.5 ELISA
O ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) foi realizado para a análise da
interação das proteínas recombinantes com as proteínas do hospedeiro, segundo o método
descrito em Barbosa et al. (2006). As placas de microdiluição de 96 poços de poliestireno de
alta afinidade (Corning, NY, USA) foram sensibilizadas com 1 µg de cada das seguintes
proteínas de hospedeiro de origem humana: colágeno I, colágeno IV, elastina, fibrinogênio,
fibronectina celular, fibronectina plasmática, laminina e plasminogênio (Sigma), em 100 µL
de tampão PBS e incubadas por 16 horas a 4 ºC. Os sítios inespecíficos foram bloqueados
com 1% BSA em PBS por 2 horas, a 37 ºC. Posteriormente, a placa foi lavada duas vezes com
PBS-T (PBS com 0,05% Tween-20) para retirar o excesso de solução de bloqueio.
Após as lavagens, adicionou-se nos poços 1 µM de cada proteína recombinante
purificada (Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC) em PBS e logo depois a placa foi
incubada por 2 horas a 37 ºC. Posteriormente, os poços foram lavados seis vezes com PBS-T
e adicionou-se o anticorpo policlonal contra cada proteína recombinante produzido em
camundongo. A diluição dos anticorpos foi 1:10000 em PBS, com exceção do anticorpo da
proteína Lp25, onde a diluição foi 1:3000, a reação realizou-se em 1 hora a 37 ºC. Após três
lavagens com PBS-T, a incubação com o segundo anticorpo anticamundongo conjugado com
peroxidase (Sigma) na diluição 1:5000 em PBS foi realizado, por 1 hora a 37 °C, seguido de
três lavagens com PBS-T.
O reconhecimento foi realizado através da reação, com o substrato ortofenilenodiamina (OPD), em tampão citrato-fosfato na presença de traços de H2O2, por 10
minutos. Esta reação foi interrompida pela adição de 2 N de H2SO4 e a intensidade da reação
será determinada pela leitura da D.O. em 492 nm (Multiskan EX, Thermo Fisher Scientific).

32

Para as proteínas recombinantes que obtiveram ligação significativa analisada por
Teste t-Student Bicaudal (*p < 0,001) com as proteínas do hospedeiro, realizou-se o ensaio de
especificidade e curva dose-resposta através de ELISA. Neste ensaio, 1 µg de cada
componente do hospedeiro foi diluído em 100 µL de tampão PBS e adsorvido em placas de
microdiluição de alta afinidade, posteriormente incubadas por 16 horas, a 4 ºC. Os sítios
inespecíficos foram bloqueados com 1% BSA em tampão PBS por 2 horas, a 37 ºC. Após as
lavagens as proteínas foram adicionadas em concentrações de 0 a 4 µM diluídas em tampão
PBS. As lavagens, a reação com os anticorpos e o reconhecimento foram realizadas conforme
descrito anteriormente.
Os valores das constantes de dissociação (Kd) no equilíbrio foram calculados através
regressão não-linear utilizando-se o modelo de saturação de sítio único do programa Prism,
versão 5.00 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA).

3.6 Microscopia Eletrônica
A localização celular das proteínas em estudo foi realizada através da microscopia
eletrônica com a colaboração da Dra. Cecília Mari Abe do Laboratório de Biologia Celular do
Instituto Butantan.
Uma cultura L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 com sete dias de
cultivo foi centrifugada a 10.000 x g por 25 minutos a uma temperatura de 4 ºC e o sedimento
celular obtido foi lavado por duas vezes com tampão PBS.
Após as lavagens, as células foram ressuspendidas em um volume de 500 µL de PBS
contendo formalina 4%, numa concentração final de 108 células/ml. As células foram
incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, a amostra foi novamente
centrifugada a 2.300 x g por 5 minutos em temperatura ambiente e o sedimento bacteriano foi
lavado duas vezes com uma solução de PBS e BSA 1%.
Os sítios inespecíficos foram bloqueados incubando-se a amostra com a solução de
PBS e BSA 1% por 30 minutos a temperatura ambiente. Após a incubação as células foram
centrifugadas a 2.300 x g por 5 minutos a temperatura ambiente. O sedimento bacteriano foi
ressuspendido em um volume de 50 µL da solução de PBS e BSA 1% e nesta solução foi
acrescentado 1/10 do volume do primeiro anticorpo produzido em camundongo contra cada
proteína recombinante. Os controles utilizados nesse ensaio foram o soro pré-imune e soro
GroEL como controle negativo e anti-LipL32 como controle positivo, seguido do segundo
anticorpo anti-IgG de camundongo produzido em cabra conjugado com partículas de ouro
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coloidal de 10 nm (Sigma-Aldrich, CO, EUA), na diluição 1:5. As reações dos anticorpos
foram realizadas com incubações de 1 hora a temperatura ambiente. Depois de cada
incubação, as células foram lavadas três vezes com a solução de PBS e BSA 1% e
centrifugadas a 2.300 x g por 5 minutos a temperatura ambiente.
Posteriormente, o sedimento bacteriano foi ressuspendido em água destilada. Em
seguida, acrescentou-se acetato de uracila 2% e 10 µL, dessa amostra, foram colocados na
grelha de cobre e esta foi mantida a temperatura ambiente por dois minutos para sua secagem.
A visualização foi realizada no microscópio eletrônico de transmissão LEO 906E (Zeiss).

3.7 Ensaio com Proteinase K
A localização das proteínas também foi avaliada através do uso da proteinase K. O
protocolo foi realizado conforme descrito por Barbosa et al. (2010).
Neste ensaio, 1 x 109 células obtidas de uma cultura de L. interrogans Copenhageni
estirpe L1-130 foram centrifugadas a 2.000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente e o
sedimento obtido foi lavado delicadamente duas vezes com tampão PBS contendo 5 mM
MgCl2. Em seguida, o sedimento celular lavado foi ressuspendido gentilmente, em PBS com
5 mM MgCl2 e proteinase K (USB) diluída em tampão de proteólise (10 mM Tris-HCl pH 8.0
e 5 mM CaCl2) em uma concentração final numa faixa de 12,5 até 100 µg/mL. O controle
negativo foi o tampão de proteólise adicionado às células sem a adição de proteinase K.
As suspensões celulares foram incubadas por uma hora a 37 ºC. Após a incubação a
reação foi interrompida com a adição de 2,5 µL de 100 mM do inibidor de serino proteases, o
fluoreto de fenilmetilsulfonilo (PMSF) (Sigma). Posteriormente, as células foram coletadas
por centrifugação a 10.000 x g por 5 minutos e lavadas delicadamente duas vezes com tampão
PBS contendo 5 mM MgCl2 e ressuspendidas em tampão SDS-PAGE. A análise foi realizada
por Western blotting utilizando os soros contra as proteínas.

3.8 Western Blotting
Os lisados totais de leptospiras foram submetidos à eletroforese SDS-PAGE (12%) e
transferidos para uma membrana de nitrocelulose (Amersham Hybond ECL - GE Healthcare)
em sistema úmido (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, USA) por uma hora a 0,65
mA/cm de gel em tampão de transferência (48 mM Tris-Base, 39 mM Glicina, 20% etanol e
0,037% SDS, pH 8,3). A eficiência da transferência foi visualizada pela coloração com
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Ponceau S (Sigma). Os sítios inespecíficos foram bloqueados incubando-se a membrana com
solução de bloqueio (10% leite liofilizado desnatado em PBS com 0,05% Tween-20) por 16
horas a 4 °C. Posteriormente, a membrana foi lavada três vezes com PBS-T (PBS com 0,05%
Tween-20) sob agitação por 10 minutos.
Após três lavagens, as membranas foram incubadas com o anticorpo policlonal contra
cada proteína recombinante produzido em camundongo (diluído 1:500) em 5% de leite
liofilizado desnatado PBS-T durante 1 hora a temperatura ambiente. Após três lavagens com
PBS-T, as membranas foram incubadas com o anticorpo secundário anticamundongo
conjugado com peroxidase (Sigma) na diluição de 1:5000 por 1 hora à temperatura ambiente.
Seguido de três lavagens com PBS-T (PBS com 0,05% Tween-20) sob agitação por 10
minutos.
A detecção foi realizada através da utilização do kit SuperSignal West Pico
Chemiluminescent Substrate (Thermo Scientific). A membrana foi exposta a filme de raios-X
(Amersham Hiperfilm ECL - GE Healthcare, Buckinghamshire, UK) por tempos de 5 a 30
minutos, em seguida o filme foi revelado e digitalizado.

3.9 Southern Blot
A análise da conservação dos genes que codificam as proteínas estudadas foi realizada
utilizando-se a técnica de Southern blot. Para tanto, o DNA genômico das espécies de
leptospiras foi isolado de 50 mL de cultura com sete dias de incubação a 29 ºC.
As células bacterianas foram coletadas por centrifugação a 2.300 x g por 15 minutos, a
temperatura ambiente e o sedimento obtido foi ressuspendido em 50 mL de tampão PBS.
Posteriormente, foi realizada uma nova centrifugação nas mesmas condições anteriores. As
células foram coletadas e ressuspendidas em 180 µL de solução PureLink Genomic Digestion
Buffer (Invitrogen). A extração do DNA foi realizada utilizando o PureLink Genomic DNA
Mini Kit (Invitrogen) seguindo as instruções do fabricante.
As sondas utilizadas na análise da hibridização por Southern blot foram preparadas
amplificando os fragmentos gênicos por PCR, utilizando os oligonucleotídeos descritos na
tabela 2.
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Tabela 2 - Oligonucleotídeos específicos utilizados para a amplificação de DNA

Nomenclatura
do Genoma1

Tamanho
do fragmento
esperado

LIC10009

694 pb

Primers para amplificação por PCR
F: CGCGCTCGAGAAAAAGGAAGAA
R: AAGCTTTTATTGAAGAATAATTCC
F: CGGGATCCAAAAAAAAGGAAGAGC

LIC10301

310 pb
R: GCAAGCTTCTACTCGAGGTTTTTCTCGAAATA
F: CGGGATCCAAAAAGAGTCAAGAAGAATTGG

LIC10507

572 pb
R: GGTACCCTACTCGAGACAGCCAGGACCTTC
F: GGATCCATTAAGCCTAGTTCCG

LIC10704

603 pb
R: GGTACCCTACTCGAGTAAGGA TTTAAC
F: CCGGGATCCACAAACGAAAAAGAAGG

LIC11030

1002 pb
R: GGTACCCTACTCGAGGTTGCAAGGATTTGG
F: GGATCCACGTTCGGTTCGGTTG

LIC11087

864 pb
R: CGCAAGCTTCTACTCGAGAAATAAATTACAAC
F: CAAGTCAAGCGGAGTAGCAATACTCAGC

16S

1042 pb

R: GATGGCAACATAAGGTGAGGGTTGC
1

LIC: Leptospira interrogans Copenhageni - Fiocruz L1-130

As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 100 µL, contendo 100
ng/µL de DNA plasmidial, com exceção dos genes LIC11030 e 16S no qual o DNA molde
usado foi DNA genômico da L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130; 5 mM
MgCl2 (50 mM - Invitrogen, Brasil); 0,4 µM de cada primer (tabela 02); 200 µM de dNTPs,
Tampão (High Fidelity PCR Buffer - Invitrogen) e 1U Taq polimerase Platinum (Invitrogen).
As reações de amplificações dos genes LIC10009, LIC10301, LIC10507, LIC10704 e
LIC11087 ocorreram da seguinte forma: o primeiro ciclo de 4 minutos a 94 ºC, seguido da
desnaturação com 35 ciclos a 94 ºC por 50 segundos, o anelamento a 60 ºC por 50 segundos e
a extensão a 72 ºC durante 1 minuto e 30 segundos, seguido de uma extensão final a 72 ºC por
7 minutos. As reações de amplificações do gene LIC11030 realizaram-se em um primeiro
ciclo de 4 minutos a 94 ºC, depois a desnaturação com 35 ciclos a 94 ºC por 50 segundos, o
anelamento a 55 ºC por 50 segundos e a extensão a 72 ºC durante 3 minutos, continuamente
por uma extensão final a 72 ºC em 7 minutos. As reações de amplificações do gene 16S
aconteceram com o primeiro ciclo de 4 minutos a 95 ºC, seguido da desnaturação com 35
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ciclos a 95 ºC por 50 segundos, o anelamento a 60 ºC em 50 segundos, a extensão a 72 ºC por
2 minutos e a extensão final a 72 ºC durante 7 minutos.
Os produtos do PCR foram purificados usando o kit PureLink PCR Purification
(Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante. Os fragmentos amplificados e
purificados foram analisados no gel com 1% de agarose (Gibco BRL – Life Technologies,
Paisley, Scotland) preparado em tampão TAE (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA, pH 8,3) e o
corante fluorescente de ácidos nucléicos GelRed (Uniscience, São Paulo, SP, Brasil). A
eletroforese foi realizada a 80 V com o mesmo tampão TAE em temperatura ambiente.
Posteriormente, os géis foram visualizados no sistema de imagem Alpha Innotech
Corporation (Alphalmager 2200) e esses fragmentos foram armazenados a -20 ºC.
O DNA genômico (1 µg/mL) das leptospiras foi digerido por uma hora a 37 ºC
utilizando 1 U da enzima de restrição EcoRV no tampão 10X (Invitrogen).
O DNA digerido foi aplicado no gel preparado com 0,8% de agarose (Gibco BRL –
Life Technologies) em solução tampão TAE e o corante fluorescente de ácidos nucléicos
GelRed (Uniscience). A eletroforese foi realizada a 50 V em tampão TAE e a temperatura
ambiente. Em seguida, a gel foi visualizado no sistema de captação de imagem Alphalmager
2200 (Alpha Innotech, Santa Clara, CA, EUA).
Logo após a eletroforese, o gel foi lavado com água milli-Q. A desnaturação do DNA
foi realizada com a solução de 0,5 N de NaOH e 1,5 M de NaCl sob agitação por 15 minutos a
temperatura ambiente, esse procedimento foi realizado duas vezes. Em seguida, o gel foi
novamente, lavado duas vezes com água milli-Q e o DNA neutralizado com a solução de 1 M
de Tris e 2 M de NaCl sob agitação por 15 minutos a temperatura ambiente.
Posteriormente, o gel de agarose foi lavado com água Milli-Q e o DNA transferido por
capilaridade para uma membrana de nylon carregada positivamente (Amersham Hybond-N+ GE Healthcare). A transferência foi realizada com o tampão SSC 10X (0,15 M
Na3C6H5O7.2H2O, 1,5 M NaCl), durante a noite e a temperatura ambiente. Após a
transferência a membrana foi incubada por duas horas a 80 ºC para a fixação do DNA.
A membrana com DNA foi incubada a 42 ºC com tampão SSC 2X e com
homogeneização rotativa no forno de hibridização.
O Tampão de pré-hibridização foi preparado seguindo as instruções do fabricante
(Amersham ECL DIRECT Nucleic Acid Labelling and Detection System - GE Healthcare,
Buckinghamshire, UK). Após retirar o tampão SSC 2X do frasco, a membrana foi incubada
sob agitação rotativa por 15 minutos a 42 ºC com o tampão de pré-hibridização para bloquear
os sítios inespecíficos da membrana.
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A sonda foi preparada com o fragmento de cada gene (LIC10009, LIC10301,
LIC10507, LIC10704, LIC11030 e LIC11087) amplificado do DNA através do PCR. O
produto foi diluído a 10 ng/µL e desnaturado por aquecimento a 96 ºC por 10 minutos e
colocado imediatamente no gelo por 5 minutos. Em seguida, adicionou-se o reagente de
marcação (corante fluorescente) do kit Amersham ECL DIRECT Nucleic Acid Labelling and
Detection System (GE Healthcare) seguindo as orientações do fabricante. Depois a sonda foi
acrescentada ao tampão de hibridização permanecendo a 42 ºC e com homogeneização
rotativa durante a noite.
No dia seguinte, a membrana foi lavada duas vezes com a solução composta por SDS
4% e SSC 20X e incubada por 10 minutos a 55 ºC, para a remoção do excesso de sonda não
hibridizada à membrana. Posteriormente a segunda lavagem realizou-se com o tampão SSC
2X por 5 minutos a 42 ºC.
A detecção da marcação foi realizada através do kit Amersham ECL DIRECT Nucleic
Acid Labelling and Detection System (GE Healthcare). A membrana foi exposta a filme de
raios-X (Amersham Hyperfilm ECL - GE Healthcare) por tempos de 10 minutos a duas horas,
em seguida, o filme foi revelado e digitalizado.

3.10 Cultivo e infecção de macrófagos
As células de macrófagos tumorais de camundongo (J774) foram cultivadas em meio
MEM (Gibco – Life Technologies, Grand Island, NY, USA) suplementado com 10% de soro
fetal bovino (Gibco – Life Technologies) (inativado a 56 °C por 30 minutos) a 37 °C em uma
atmosfera de 5% de dióxido de carbono (CO2).
A infecção das células de macrófagos foi realizada conforme o protocolo descrito em
Kassegne et al. (2014). Após a formação de uma monocamada, as células de macrófagos
foram centrifugadas a 250 x g por 5 minutos a 4 °C. Em seguida, nas placas de 24 poços
(Corning) foi adicionado 1 mL de meio contendo cerca de 2 x 105 células em cada poço e
incubadas por 24 horas a 37 °C em uma atmosfera de 5% de CO2 para a constituição de uma
monocamada.
Posteriormente às 24 horas de incubação, as células de macrófagos foram infectadas
com 2 x 108 (MOI de 100) de L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 suspensas
em meio MEM enriquecido com 10% de SFB e incubadas por 1, 2, 4, 6, 24 e 36 horas. O
controle negativo consistiu de células de macrófagos não infectadas com as bactérias.

38

Depois das incubações as células foram lisadas com PBS contendo 0,05% de
desoxicolato de sódio (Sigma) gelado. Os lisados foram centrifugados a 1.500 x g por 15
minutos a 4 °C para remover fragmentos celulares. O sobrenadante foi centrifugado a 17.200
x g 15 minutos a 4 ºC, para sedimentar as leptospiras. O sedimento bacteriano foi
ressuspendido em PBS e adicionou-se tampão de amostra SDS-PAGE. A análise foi realizada
por Western blotting realizado conforme descrito anteriormente e utilizando os soros já
mencionados contra as proteínas em estudo.
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4 RESULTADOS
4.1 Purificação das proteínas recombinantes e obtenção dos soros policlonais
As proteínas recombinantes Lp21, Lp22, Lp25 e LipL32 foram purificadas a partir da
fração solúvel adsorvida à resina de afinidade metálica. Proteínas contaminantes foram
eliminadas pela passagem de solução de lavagem contendo concentrações crescentes de
imidazol (20 mM a 100 mM). Após a eluição com 1 M imidazol, as proteínas purificadas
foram dialisadas contra tampão PBS e 0,1% glicina.
As proteínas recombinantes Lp11, Lsa30, Lp35, LigBC e LcpA foram purificadas a
partir da fração insolúvel. O sedimento de corpúsculos de inclusão foi ressuspendido em
tampão de solubilização contendo 8 M uréia, como agente desnaturante e posteriormente, o
solubilizado foi diluído 100 vezes lentamente em tampão de renaturação, com o objetivo de
diminuir a quantidade de uréia (de 8 M até zero) e recuperar a conformação estrutural da
proteína. Esta solução foi adsorvida à coluna de afinidade a metal para eliminação das
proteínas contaminantes, na eluição das proteínas recombinantes e na diálise foram utilizadas
os mesmos procedimentos descritos para as proteínas solúveis.
A figura 2 mostra o resultado da purificação das proteínas recombinantes após a
diálise. É possível verificar que a maioria das proteínas contaminantes foi eliminada com o
processo de purificação, e todas as proteínas recombinantes são bandas majoritárias e com os
tamanhos de acordo com as massas moleculares esperadas (Tabela 1).

Figura 2 - Análise da purificação das proteínas recombinantes

Gel SDS-PAGE 15% e 12% - M: Marcador de peso molecular LMW e PageRuler, respectivamente; 1:
Lp11, 2: Lp21, 3: Lp22, 4: Lp25, 5: Lsa30, 6: Lp35, 9: LigBC e 10: LipL32.
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As proteínas recombinantes purificadas foram inoculadas em camundongos BALB/c
para obtenção do soro hiperimune. Na Tabela 3 são mostrados os títulos dos soros obtidos e
na Figura 3 suas respectivas curvas de titulação. É possível observar que todas as proteínas
são imunogênicas, pois apresentaram altos títulos específicos.

Tabela 3 - Títulos dos Soros
Nomenclatura da
Proteína

Títulos dos Soros
Policlonais

Lp11

> 1:102.400

Lp21

> 1:102.400

Lp22

> 1:102.400

Lp25

1: 51.200

Lsa30

> 1:102.400

Lp35

1: 25.600

Figura 3 - Curvas de titulação dos soros policlonais por ELISA

As placas foram sensibilizadas com as proteínas recombinantes Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30 e
Lp35.
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4.2 Interação de prováveis proteínas de membrana externa de leptospira com proteínas
do hospedeiro
A análise da interação das proteínas recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30 e
Lp35 com as proteínas do hospedeiro: colágeno tipo I, colágeno tipo IV, elastina,
fibrinogênio, fibronectina celular, fibronectina plasmática, laminina e plasminogênio foi
realizada por ELISA.
As placas de microdiluição foram sensibilizadas com as proteínas do hospedeiro. O
ensaio foi realizado em triplicata. Os gráficos foram construídos a partir da média da
absorbância dos três experimentos independentes. A proteína recombinante LigBC foi usada
como controle positivo, pois já foi descrita em estudos anteriores como uma adesina exposta
na membrana externa da leptospira (CHOY et al, 2007; LIN; CHANG, 2007). A Lp35 foi
escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com
nenhum componente em estudo e no trabalho de Hauk et al. (2008) verificou-se que esta
proteína também não apresentou interação com colágeno tipo I e tipo IV, fibronectina celular
plasmática e laminina. Deste modo, a adesão das proteínas recombinantes ao componente foi
comparada com a proteína Lp35 por Teste t-Student Bicaudal (*p < 0,001).
Os ensaios de especificidade e as curvas dose-respostas foram realizados em triplicata
e os gráficos construídos a partir da média da absorbância dos três experimentos
independentes.
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4.2.1 Interação com Colágeno tipo IV

As proteínas recombinantes que demonstraram interação com o componente de matriz
extracelular colágeno tipo IV foram a Lp22 e Lsa30. Essas proteínas e o controle positivo
(LigBC) apresentaram valores de densidade óptica estatisticamente diferentes (*p < 0,001)
do valor obtido com controle negativo (Lp35). Não foi observada ligação significativa das
proteínas recombinantes Lp11, Lp21 e Lp25 com este componente de matriz extracelular
(Figura 4A).
De acordo com esses resultados, foi avaliada a interação das proteínas recombinantes
Lp22 e Lsa30 com o colágeno tipo IV de forma quantitativa. Na curva dose-resposta é
possível observar que a ligação foi dose-dependente com o aumento da concentração de cada
proteína (0 a 4 µM), atingindo seu nível de saturação, em uma quantidade fixa de colágeno IV
de 1 µg por poço (Figura 4B). As constantes de dissociação (Kd) das proteínas Lp22, Lsa30 e
LigBC foram 11,72 ± 1,01 nM, 188,50 ± 41,75 nM e 534,30 ± 60,60 nM, respectivamente,
demonstrando maior afinidade da proteína Lp22 ao colágeno tipo IV quando comparado à
Lsa30 e LigBC. Choy et al. (2007) também observaram a interação da proteína LigBC e
colágeno tipo IV, entretanto não foi possível a comparação dos valores de Kd, pois o valor de
Kd não foi calculado já que a curva de saturação não foi atingida no trabalho de Choy et al.
(2007).
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Figura 4 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: colágeno tipo IV. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente colágeno tipo IV por poço. As proteínas
recombinantes: Lp22, Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada
ponto representa a média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos
independente. A Lp35 foi escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação
significativa com nenhum componente de matriz extracelular.
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4.2.2 Interação com Elastina
No presente estudo, somente a proteína Lp22 aderiu à elastina, apresentando
significância estatística (*p < 0,001). Da mesma maneira, o controle positivo (LigBC)
apresentou o valor de densidade óptica estatisticamente diferente do controle negativo. Por
outro lado, para as proteínas Lp11, Lp21, Lp25 e Lsa30 não foram observados valores de
densidade ótica significativos (Figura 5A).
A interação da proteína recombinante Lp22 com a elastina foi avaliada
quantitativamente no ensaio de especificidade. Na figura 5B, é possível notar que a ligação
mostrou ser dose-dependente e saturável. O valor de Kd da proteína Lp22 foi menor (3,46 ±
1,06 nM) do que o obtido para o controle positivo LigBC (196,20 ± 45,48 nM), demonstrando
alta afinidade da proteína Lp22 com a elastina. O valor do Kd da proteína LigBC é próximo
ao previamente publicado por Lin et al. (2009), correspondente à 189 ± 21 nM.
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Figura 5 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: elastina. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente elastina por poço. As proteínas recombinantes: Lp22,
Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada ponto representa a média da
absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos independentes. A Lp35 foi escolhida
como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com nenhum componente
de matriz extracelular.
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4.2.3 Interação com Fibrinogênio
As proteínas recombinantes que demonstraram maior interação com o componente
fibrinogênio foram a Lp22 e a Lsa30. Essas proteínas apresentaram significância estatística
(*p < 0,001) comparada ao controle negativo. O controle positivo (LigBC) também interagiu
com o fibrinogênio e apresentou valores de densidade ótica significativamente diferentes do
controle negativo. Não foi observada nenhuma interação significativa das proteínas Lp11,
Lp21 e Lp25 ao componente fibrinogênio (Figura 6A).
No ensaio de especificidade e curva dose-resposta somente a Lp22 mostrou ligação
dose-dependente e saturável ao aumentar a concentração das proteínas (0 a 4 µM) em uma
quantidade fixa de fibrinogênio (1µg). No entanto a Lsa30 não apresentou ligação dosedependente, assemelhando ao controle negativo (Figura 6B). Este experimento foi realizado
três vezes para a confirmação e os resultados observados foram semelhantes. Desta maneira, a
adesão desta proteína não é considerada específica.
Os valores de Kd obtidos para as proteínas Lp22 e LigBC foram 33,30 ± 2,90 nM e
119,80 ± 7,72 nM, respectivamente, demonstrando que a afinidade da Lp22 é
aproximadamente 4 vezes maior do que a afinidade de LigBC ao fibrinogênio. Choy et al.
(2007) obtiveram um valor de Kd para a interação do fibrinogênio com LigBC (269 ± 24 nM)
próximo ao calculado neste estudo. Enquanto, Lin et al. (2011) obtiveram um valor de Kd
(120,00 ± 11 nM) para a interação do domínio central da proteína LigBC muito próximo ao
obtido neste estudo.
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Figura 6 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: fibrinogênio. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente fibrinogênio por poço. As proteínas recombinantes:
Lp22, Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada ponto representa a
média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos independente. A Lp35 foi
escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com nenhum
componente de matriz extracelular.
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4.2.4 Interação com Fibronectina Celular e Plasmática
O componente fibronectina celular interagiu somente com a proteína recombinante
Lsa30 e com o controle positivo (LigBC), que apresentaram valores de densidade ótica
significativamente diferentes do controle negativo (*p < 0,001). As proteínas Lp11, Lp21,
Lp22 e Lp25 não interagiram significativamente com este componente (Figura 7A).
Entretanto, a proteína Lsa30 não demonstrou ligação dose-dependente com o
componente fibronectina celular. Os valores obtidos nestes ensaios permaneceram constantes,
quando aumentada a sua concentração, assemelhando-se ao controle negativo (Figura 7B).
Este experimento foi realizado três vezes e os resultados observados foram semelhantes.
Portanto, pode-se considerar que essa proteína adere à proteína do hospedeiro de maneira não
específica.
O valor de Kd para o controle positivo LigBC e a fibronectina celular obtido foi
350,10 ± 39,00 nM. Até o momento, não existe valor de Kd publicado para a interação da
LigBC e fibronectina celular.
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Figura 7 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: fibronectina celular. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente fibronectina celular por poço. As proteínas
recombinantes: Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada ponto
representa a média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos independente. A
Lp35 foi escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com
nenhum componente de matriz extracelular.
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As proteínas recombinantes que demonstraram interação com a fibronectina
plasmática foram Lp21, Lp22, Lsa30 e o controle positivo (LigBC). Os valores obtidos com
estas proteínas apresentaram significância estatística (*p < 0,001) comparada ao controle
negativo. Já com as proteínas Lp11 e Lp25 não foi observada interação significativa com o
componente (Figura 8A).
De acordo com esses resultados, foi avaliada a interação de forma quantitativa. No
ensaio de especificidade observou-se que a ligação foi dose-dependente e saturável com o
aumento da concentração das proteínas Lp21, Lp22 e Lsa30 (Figura 8B). Os valores de Kd
obtidos para as proteínas Lp21, Lp22, Lsa30 e LigBC foram 43,79 ± 10,80 nM, 6,67 ± 1,62
nM, 401,10 ± 72,69 nM e 44,49 ± 10,60 nM, respectivamente. Demonstrando que a proteína
Lp22 apresentou maior afinidade à fibonectina plasmática do que as proteínas Lp21, Lsa30 e
LigBC. O valor de Kd para o controle positivo LigBC e a fibronectina plasmática obtido
previamente em Choy et al. (2007) foi de 132 ± 18 nM, demonstrando que o ensaio funcionou
adequadamente. E, para a proteína Lsa30, Souza et al. (2012) mostraram que o valor de Kd
para a Lsa30 e fibronectina plasmática foi de 157 ± 35 nM, na mesma ordem de grandeza do
obtido por este estudo.
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Figura 8 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: fibronectina plasmática. Adicionou-se 1 µM por poço das
proteínas recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os
dados representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas
recombinantes ao componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por
Teste t-Student Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas
de alta afinidade foram sensibilizadas com 1 µg do componente fibronectina plasmática por poço. As
proteínas recombinantes: Lp21, Lp22, Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a
4 µM. Cada ponto representa a média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três
experimentos independente. A Lp35 foi escolhida como controle negativo uma vez que não
demonstrou ligação significativa com nenhum componente de matriz extracelular.
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4.2.5 Interação com Laminina
As proteínas recombinantes que apresentaram adesão com o componente de matriz
extracelular laminina foram Lp21, Lp22, Lsa30 e o controle positivo (LigBC). As proteínas
Lp11 e Lp25 apresentaram valores de densidade ótica não significativos em relação ao
controle negativo (Figura 9A).
No ensaio realizado de especificidade, as curvas obtidas foram dose-dependentes e
saturáveis para as proteínas que interagiram com laminina (Figura 9B). Os valores de Kd para
as proteínas Lp21, Lp22, Lsa30 e LigBC foram 49,23 ± 16,90 nM, 74,29 ± 15,84 nM, 280,08
± 13,71 nM e 507,20 ± 138,30 nM, respectivamente. Os resultados obtidos neste estudo são
comparáveis ao previamente publicado para a Lsa30, que obteve uma curva dose-resposta
saturável para esta proteína com valor de Kd aproximado (292 ± 24 nM) (SOUZA et al.,
2012). Choy et al. (2007) também observaram a interação da proteína LigBC e laminina,
entretanto não foi possível a comparação dos valores de Kd, pois neste trabalho o valor de Kd
não foi calculado já que a curva de saturação não foi atingida. Em resumo, os dados
demonstraram que as proteínas Lp21 e Lp22 apresentaram alta afinidade à laminina.
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Figura 9 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: laminina. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente laminina por poço. As proteínas recombinantes: Lp21,
Lp22, Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada ponto representa a
média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos independente. A Lp35 foi
escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com nenhum
componente de matriz extracelular.
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4.2.6 Interação com Plasminogênio
As proteínas recombinantes que demonstraram maior interação com plasminogênio
foram Lp21, Lp22, Lsa30 e o controle positivo (LigBC). Essas proteínas apresentaram valores
de densidade ótica com significância estatística (*p < 0,001) comparada ao controle negativo.
As proteínas Lp11 e Lp25 não apresentaram valores de densidade ótica significativamente
diferentes do controle negativo (Figura 10A).
No ensaio de especificidade e curva dose-resposta, foi observado que ao aumentar-se a
concentração (0 a 4 µM) das proteínas Lp21 e Lp22, a ligação mostrou ser dose-dependente e
saturável. Entretanto, para a Lsa30 foi obtida uma curva crescente e não se observou a
saturação (Figura 10B). Souza et al. (2012) também demonstraram que a curva de ligação da
proteína Lsa30 não foi saturável demonstrando baixa afinidade desta proteína ao
plasminogênio.
Os valores de Kd obtidos para as proteínas Lp21, Lp22 e LigBC foram 15,16 ± 3,71
nM, 3,72 ± 1,16 nM e 205,60 ± 76,94 nM, respectivamente. Demonstrando que as proteínas
Lp21 e Lp22 apresentaram alta afinidade ao plasminogênio quando comparado à interação da
LigBC com este componente da matriz extracelular. Até o momento, não existe valor de Kd
publicado para a interação da LigBC e plasminogênio.
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Figura 10 - Ensaio de adesão e especificidade por ELISA
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(A) Ensaio de Adesão. As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do
componente de matriz extracelular: plasminogênio. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas
recombinantes: Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados
representam a média de três experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao
componente foi comparada com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student
Bicaudal (*p < 0,001). (B) Ensaio de especificidade e curva dose-resposta. As placas de alta afinidade
foram sensibilizadas com 1 µg do componente plasminogênio por poço. As proteínas recombinantes:
Lp21, Lp22, Lsa30, Lp35 e LigBC foram adicionadas na concentração de 0 a 4 µM. Cada ponto
representa a média da absorbância de 492 nm e o desvio padrão de três experimentos independente. A
Lp35 foi escolhida como controle negativo uma vez que não demonstrou ligação significativa com
nenhum componente de matriz extracelular.
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4.2.7 Interação com Colágeno tipo I
As proteínas recombinantes estudadas nesse trabalho não apresentaram interação
significativa com o componente de matriz extracelular colágeno tipo I. As proteínas Lp11,
Lp21, Lp25 e Lsa30 alcançaram o ponto de densidade óptica de aproximadamente 0,1,
somente a Lp22 atingiu um valor pouco maior de 0,2. O controle positivo (LigBC)
demonstrou interação com o valor de aproximadamente 0,4 (Figura 11).
Portanto, com essa avaliação não foi realizado o ensaio de especificidade e curva doseresposta entre o componente colágeno tipo I e as proteínas recombinantes.

Figura 11 - Ensaio de adesão por ELISA
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As placas de alta afinidade foram sensibilizadas com 0,1 µg/mL do componente de matriz
extracelular: colágeno tipo I. Adicionou-se 1 µM por poço das proteínas recombinantes: Lp11, Lp21,
Lp22, Lp25, Lsa30, Lp35 e LigBC (controle positivo). Os dados representam a média de três
experimentos independentes. A ligação das proteínas recombinantes ao componente foi comparada
com a ligação da proteína Lp35 (controle negativo) por Teste t-Student Bicaudal (*p < 0,001).

4.3 Avaliação da localização celular das prováveis proteínas de membrana externa
Os ensaios de localização celular foram realizados para verificar se as proteínas que
interagiram com as proteínas do hospedeiro, a Lp21, Lp22 e a Lsa30, estão localizadas na
membrana externa da leptospira.
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4.3.1 Microscopia eletrônica
A localização celular foi realizada através de microscopia eletrônica, utilizando a
cultura L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130. A cultura foi incubada com o
anticorpo primário produzido em camundongo contra cada proteína recombinante, seguido do
segundo anticorpo anti-IgG de camundongo produzido em cabra conjugado com partículas de
ouro coloidal. O controle positivo utilizado foi a proteína LipL32, já descrita como
lipoproteína de membrana externa de Leptospira spp (HAAKE et al., 2000) e a proteína
recombinante GroEL foi utilizada como controle negativo, pois já foi descrita em estudos
anteriores como uma proteína citoplasmática de leptospiras (GUERREIRO et al., 2001;
HAAKE; MATSUNAGA, 2002).
Na figura 12 observamos que as bactérias L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe
L1-130 incubadas com soro pré-imune e com o soro policlonal contra a proteína recombinante
citoplasmática GroEL não apresentaram partículas de ouro coloidal ligadas a membrana. O
controle positivo, a proteína LipL32, demonstrou um número elevado de partículas ligadas a
leptospira, por ser uma proteína encontrada em grande quantidade nas leptospiras. As
proteínas em estudo Lp21, Lp22 e Lsa30, que interagiram com componentes do hospedeiro,
também exibiram em pouca quantidade partículas de ouro ligadas à membrana de leptospira.
Estes resultados da localização celular foram inconclusivos. O controle positivo
utilizado a proteína LipL32, descrita por Haake et al. (2000) como lipoproteína de membrana
externa de Leptospira spp, entretanto recentemente foi publicado um trabalho do mesmo autor
(PINNE; HAAKE, 2013) relatando que a LipL32 não é uma lipoproteína de membrana
externa, seria uma lipoproteína de subsuperfície de L. interrogans. A ligação das partículas
com essa lipoproteína, descrita como de subsuperfície, pode ser explicada pela ocorrência da
ruptura da membrana externa das bactérias.
Portanto, o ensaio de localização celular seria realizado novamente usando outro
controle positivo, a proteína LigB também descrita na literatura como proteína de membrana
externa de leptospira (CHOY et al., 2007). Mas esse ensaio não foi realizado por falta de
agendamento no laboratório de Biologia Celular, onde se encontra o microscópio eletrônico.
Por isso o ensaio de localização celular foi realizado por outro método descrito logo abaixo.
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Figura 12 - Avaliação da localização das proteínas por microscopia eletrônica

A localização das proteínas recombinantes: Lp21, Lp22 e Lsa30 foi avaliada por microscopia
eletrônica. As células de L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 foram incubadas com
soro anti-camundongo contra as proteínas, seguido por tratamento com anticorpo anti-IgG de
camundongo produzido em cabra conjugado com partículas de ouro coloidal de 10 nm. A visualização
foi realizada no microscópio eletrônico de transmissão LEO 906E (Zeiss). Os ensaios foram também
realizados usando soro pré-imune e um soro anti-GroEL (controle negativo) e um soro anti-LipL32
(controle positivo). As setas indicam a ligação específica dos anticorpos conjugados com as partículas
de ouro coloidal, nas superfícies das bactérias.

4.3.2 Ensaio com proteinase K
A proteinase K é uma serino-protease de elevada atividade enzimática, deste modo, as
bactérias intactas que são incubadas com esta protease, somente as proteínas expostas na
superfície são sensíveis à degradação.
A L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 (1 x 109 células) foi incubada
com proteinase K e o lisado total obtido foi submetido à eletroforese em gel SDS-PAGE,
posteriormente, foi realizada a transferência para a membrana de nitrocelulose. A membrana
foi incubada com o anticorpo policlonal contra cada proteína recombinante produzido em
camundongo. A proteína LcpA foi utilizada como controle positivo, pois já foi descrita como
proteína de membrana externa (BARBOSA et al., 2010) e o controle negativo utilizado foi a
proteína citoplasmática de leptospira GroEL.
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Na figura 13 podemos observar que a proteína de superfície a LcpA foi sensível a
degradação por proteinase K em diferentes concentrações e a proteína citoplasmática GroEL
permaneceu intacta.

Estes resultados demonstram que o experimento funcionou

adequadamente. Entretanto, dentre as proteína em estudo, somente a proteína Lp21
(LIC10507) demonstrou ser sensível à degradação mediada pela proteinase K. As proteínas
Lp22 (LIC10704) e Lsa30 (LIC11087) não foram detectadas no western blotting,
provavelmente elas não foram expressas na cultura, pois as células utilizadas estavam na 5º
passagem.

Figura 13 - Avaliação da localização das proteínas por proteinase K

A localização das proteínas recombinantes: Lp21, Lp22 e Lsa30 foi avaliada através do ensaio com
proteinase K. L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 (1 x 109 células) foi incubada com
diferentes concentrações de proteinase K (linha 1: 0, linha 2: 12,5 µg/mL, linha 3: 25 µg/mL; linha 4:
50 µg/mL; linha 5: 100 µg/mL). M: marcador de peso molecular Pageruler e linha 7: as proteínas
recombinantes. A proteína de membrana externa, LcpA foi utilizada como controle positivo e a
proteína citoplasmática, GroEL, controle negativo. O ensaio foi analisado por western blotting
utilizando o soro anti-camundongo contra as proteínas.

60

4.4 Avaliação da presença dos genes que codificam as prováveis proteínas de membrana
externa em diferentes espécies de leptospiras
A presença dos genes LIC10009, LIC10301, LIC10507, LIC10704, LIC11030 e
LIC11087 que codificam as proteínas recombinantes: Lp25, Lp11, Lp21, Lp22, Lp35 e
Lsa30, respectivamente, foi analisada por Southern Blot, utilizando o DNA genômico extraído
de uma espécie de leptospira saprófita (L. biflexa sorovar Patoc) e as espécies patogênicas:
L. noguchii sorovar Panama, L. borgpetersenni sorovar Javanica, L. borgpetersenni sorovar
Tarassovi, L. kirsheneri sorovar Cynopteri, L. kirsheneri sorovar Grippotyphosa, L.
interrogans sorovar Canicola, L. interrogans sorovar Copenhageni, L. interrogans sorovar
Hardjo, L. interrogans sorovar Icterohaemorragie, L. interrogans sorovar Pomona e L.
interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130. Após a extração, o DNA genômico foi
digerido com a enzima EcoRV e submetido a eletroforese em gel de agarose, logo em seguida
transferidos para uma membrana de nylon. A membrana foi incubada com a sonda marcada
de cada gene que codifica as proteínas em estudo, amplificada por PCR. O fragmento
correspondente ao gene 16S rRNA foi usado como controle positivo para verificar a
integridade do DNA.
Na figura 14, podemos observar que os genes em estudo não foram encontrados na
espécie de leptospira saprófita. Este resultado já era esperado, pois um dos critérios utilizados
para a escolha destes genes foi a ausência dos mesmos no genoma da espécie não patogênica
(BARBOSA et al., 2010; PICARDEAU et al., 2008). Também é possível verificar a presença
de várias bandas correspondentes ao controle positivo, gene 16S rRNA que está presente em
todas as espécies de leptospiras, tanto nas patogênicas como nas não patogênicas. O padrão de
bandas observado para o gene 16S está de acordo com os dados da literatura, utilizando a
enzima EcoRV. Segundo o estudo de Kositanont et al. (2007), a digestão com essa enzima foi
utilizada na diferenciação de espécies de Leptospira.
Todos os genes em estudo são conservados nos diferentes sorovares da leptospira
patogênica L. interrogans. Esta espécie é a mais prevalente por causar leptospirose em seres
humanos em todo o mundo (BHARTI et al., 2003; LEVETT, 2001).
Além disso, o gene LIC10009 dentre os genes estudados neste trabalho foi o único
observado em todas as espécies patogênicas.
Os demais genes como o gene LIC10301 também foi verificado nas leptospiras
patogênicas L. noguchii sorovar Panama, L. borgpetersenni sorovar Tarassovi, L. kirsheneri
sorovares Cynopteri e Grippotyphosa. O gene LIC10704 está presente L. kirsheneri sorovares
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Cynopteri e Grippotyphosa. Enquanto, o gene LIC11087 está presente em L. kirsheneri
sorovares Cynopteri e Grippotyphosa e L. noguchii sorovar Panama. Por fim, o gene
LIC11030 também foi encontrado nas espécies L. kirsheneri sorovares Cynopteri e
Grippotyphosa e L. noguchii sorovar Panama.

Figura 14 - Avaliação da presença dos genes por Southern Blot

A presença dos genes: LIC10009, LIC10301, LIC10507, LIC10704, LIC11030 e LIC11087 que
codificam as proteínas Lp25, Lp11, Lp21, Lp22, Lp35 e Lsa30 respectivamente foi analisada por
Southern blot. O gene 16S foi usado como controle da presença de DNA genômico na membrana. O
DNA genômico foi extraído e digerido pela enzima EcoRV de diferentes espécies de Leptospiras não
patogênica: L. biflexa sorovar Patoc e patogênicas: L. noguchii sorovar Panama, L. borgpetersenni
sorovar Javanica, L. borgpetersenni sorovar Tarassovi, L. kirsheneri sorovar Cynopteri, L. kirsheneri
sorovar Grippotyphosa, L. interrogans sorovar Canicola, L. interrogans sorovar Copenhageni, L.
interrogans sorovar Hardjo, L. interrogans sorovar Icterohaemorragie, L. interrogans sorovar Pomona
e L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130.
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4.5 Avaliação da expressão das prováveis proteínas de membrana externa
A expressão das proteínas em estudo foi avaliada em células de mamíferos infectadas
com leptospiras. Neste ensaio, células de macrófagos tumorais de camundongo (J774) foram
infectadas com L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 e após a incubação o
lisado total de leptospiras obtidos com diferentes tempos de infecção foram submetidos à
eletroforese em gel SDS-PAGE, posteriormente foi realizada a transferência para a membrana
de nitrocelulose. A membrana foi incubada com o anticorpo policlonal contra cada proteína
recombinante produzido em camundongo. O lisado total de L. interrogans sorovar
Copenhageni estirpe L1-130 cultivado em meio EMJH a 29 ºC foi utilizado como controle.
As proteínas Lp25 (LIC10009) e a Lp35 (LIC11030) foram detectadas no lisado total
e no sobrenadante após 24 h de infecção, deste modo estas proteínas desempenham uma
função durante a infecção quando em contato com células do hospedeiro, podendo ser
expressas. A proteína Lp11 (LIC10301) não foi observada no lisado a 29 ºC e após 24 h de
infecção. As proteínas Lp21 (LIC10507), Lp22 (LIC10704) e Lsa30 (LIC11087) foram
identificadas somente no lisado total a 29 ºC (Figura 15A).
O ensaio foi realizado novamente com as proteínas que interagiram com as proteínas
do hospedeiro e com o lisado total de leptospiras cultivado em meio EMJH, para confirmação
desses resultados. Na Figura 15B podemos observar que essas proteínas foram identificadas
no lisado.

Figura 15 - Avaliação da expressão das proteínas recombinantes
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A expressão das proteínas Lp11, Lp21, Lp22, Lp25, Lsa30 e Lp35 foi analisada por western blotting.
Células J774 foram infectadas com L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 (MOI 100).
(A) linha 1: Lisado total a 29 ºC, linha 2: lisado com 24h de infecção e linha 3: proteína recombinante.
(B) linha 1; Lisado total a 29 ºC e linha 2: proteína recombinante.
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Um resumo, obtido neste trabalho, está descrito na tabela 4. São apresentados os
seguintes resultados: a interação de proteínas recombinantes de leptospiras com componentes
de matriz extracelular e outros componentes do hospedeiro; localização celular na membrana
de leptospiras; conservação gênica; e expressão de proteínas de leptospiras em cultura celular.
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Tabela 4 – Resumo dos resultados obtidos com este trabalho.

GenBank

Nomenclatura
da
Proteína

Ligantes a
Componentes de
Matriz
Extracelular

Ligantes de outros
componentes do
hospedeiro

Localização
Celular

Conservação
Gênica

Expressão na
Infecção em
células de
mamíferos

LIC10009

YP_000009

Lp25

Não houve

Não houve

Não determinado

LNP, LBJ, LBT, LKC,
LKG, LICa, LIC, LIH,
LII, LIP e LICL1-130

Positivo

LIC10301

YP_000291

Lp11

Não houve

Não houve

Não determinado

LNP, LBT, LKC, LKG,
LICa, LIC, LIH, LII, LIP
e LICL1-130

Não houve

Lp21

Laminina
(Kd 49,23 ± 16,90 nM)

Fibronectina plasmática
(Kd 43,79 ± 10,80 nM)
Plasminogênio
(Kd 15,16 ± 3,71 nM)

Membrana externa
(Proteinase K)

LICa, LIC, LIH,
LII, LIP e
LICL1-130

Não houve

Fibrinogênio
(Kd 33,30 ± 2,90 nM)
Fibronectina plasmática
(Kd 6,67 ± 1,62 nM)
Plasminogênio
(Kd 3,72 ± 1,16 nM)

Não determinado

LKC, LKG
LICa, LIC, LIH,
LII, LIP e
LICL1-130

Não houve

Não determinado

LKC, LKG, LNP,
LICa, LIC, LIH,
LII, LIP e LICL1-130

Positivo

Não determinado

LKC, LKG, LNP,
LICa, LIC, LIH,
LII, LIP e
LICL1-130

Não houve

Nomenclatura
do
Genoma

LIC10507

YP_000491

LIC10704

YP_000688

Lp22

Colágeno tipo IV
(Kd 11,72 ± 1,01 nM)
Elastina
(Kd 3,46 ± 1,06 nM)
Laminina
(Kd 74,29 ± 15,84 nM)

LIC11030

YP_001000

Lp35

Não houve

Não houve

Lsa30

Colágeno tipo IV
(Kd 188,50 ± 41,75 nM)
Laminina
(Kd 280,08 ± 13,71 nM)

Fibronectina plasmática
(Kd 401,10 ± 72,69 nM)

LIC11087

YP_001057

LNP: L. noguchii sorovar Panama, LBJ: L. borgpetersenni sorovar Javanica, LBT: L. borgpetersenni sorovar Tarassovi, LKC: L. kirsheneri sorovar Cynopteri, LKG: L.
kirsheneri sorovar Grippotyphosa, LICa: L. interrogans sorovar Canicola, LIC: L. interrogans sorovar Copenhageni, LIH: L. interrogans sorovar Hardjo, LII: L. interrogan
sorovar Icterohaemorragie, LIP: L. interrogans sorovar Pomona e LICL1-130 L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130.
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5 DISCUSSÂO
A adesão de patógenos aos tecidos do hospedeiro é o evento inicial e essencial na
patogênese da maioria das doenças. A progressão da infecção, após a entrada no hospedeiro,
envolve a adesão das bactérias às células eucarióticas e às proteínas de matriz extracelular
seguida pela invasão aos tecidos. Estudos recentes demonstraram que as leptospiras
patogênicas são capazes de aderir às células do epitélio renal (BALLARD et al., 1986) e de
migrar através das monocamadas celulares, o que poderia ser um mecanismo de evasão do
sistema imune e também facilitaria a entrada e saída da corrente sanguínea para infectar
órgãos-alvo. A presença de leptospiras no citoplasma de macrófagos, monócitos e células
Vero foi observada in vitro. Apesar disso, não existem evidências que estas bactérias sejam
capazes de se multiplicarem no interior das células hospedeiras, o que sugere que as
leptospiras sejam bactérias invasivas extracelulares (MERIEN; BARANTON; PEROLAT,
1997; BAROCHI et al., 2002).
Vários trabalhos publicados já comprovaram experimentalmente a interação de
diversas proteínas de leptospiras com os componentes de matriz extracelular e outras
proteínas do hospedeiro. Como por exemplo, as proteínas LigA e LigB (Leptospiral
immunoglobulin-like proteins) que estão localizadas na membrana externa da bactéria e
participam dos processos de adesão das leptospiras às células do tecido do hospedeiro
(MATSUNAGA et al., 2003). Estas proteínas são pertencentes à família de proteínas
bacterianas que se caracterizam pela presença de domínios Big repetidos. Três genes lig (ligA,
ligB e ligC) já foram descritos e só estão presentes em espécies patogênicas. O gene ligB é
encontrado em várias espécies de leptospiras enquanto ligA é restrito às espécies L.
interrogans e L. kirschneri e ligC é um pseudogene (KOIZUMI; WATANABE, 2004;
MATSUNAGA et al., 2003; PALANIAPPAN et al., 2002; CERQUEIRA et al., 2009). As
proteínas Ligs possuem as regiões amino-terminais idênticas, que correspondem a seis
domínios Big repetidos, seguidas por uma região variável de aproximadamente sete domínios
Big repetidos. LigB apresenta ainda uma região carboxi-terminal sem domínios Big repetidos
(MATSUNAGA et al., 2003). Os domínios Big repetidos ligam-se a uma variedade de
proteínas do hospedeiro, como fibrinogênio, fibronectina plasmática e celular, laminina e
colágeno tipo I e IV (CHOY et al., 2007; LIN; CHANG, 2007; LIN et al., 2011).
Figueira et al. (2011) demonstraram que as proteínas LigA e LigB, quando expressas
de maneira heteróloga, permitiram a adesão da L. biflexa às células eucarióticas. Esta espécie
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de leptospira é saprófita e não possui a capacidade de aderir às células de mamífero, o que
demonstrou a importância destas proteínas na patogênese da leptospirose.
Outros estudos confirmaram que ao mimetizar o ambiente interno do hospedeiro com
indução osmótica do meio de cultura, as proteínas LigA e LigB das L. interrogans
apresentaram maior ligação com o fibrinogênio (CHOY et al., 2007). Provavelmente, esta
interação ocorre através da região central das proteínas, conhecida como LigCen, que é capaz
de aderir a laminina e ao fibrinogênio (LIN; CHANG, 2007). A adesão ao fibrinogênio inibe a
agregação plaquetária, e isto pode estar relacionado com a hemorragia pulmonar nos casos da
leptospirose grave (LIN et al., 2011). E também pode contribuir para os abortamentos que
ocorrem em animais com leptospirose, pois a placenta é rica em elastina e as proteínas Lig
também são capazes de interagir com a elastina extraída dos tecidos como pele, pulmões e
vasos sanguíneos (LIN et al., 2009).
A proteína OmpL37 demonstrou forte afinidade a elastina da pele humana, o que
poderia facilitar a fixação das leptospiras. Por outro lado, a capacidade de se ligar de forma
eficiente a elastina proveniente da aorta humana, sugere que OmpL37 poderia promover a
fixação de leptospiras em tecidos ricos em elastina como estruturas vasculares, incluindo as
paredes dos vasos sanguíneos pulmonares, cardíacas e outros (PINNE; CHOY; HAAKE,
2010).
Outras proteínas de leptospira foram descritas e caracterizadas como adesinas e podem
estar relacionadas ao processo hemorrágico, como a LenA que liga ao plasminogênio podendo
ser convertido em plasmina, este por sua vez, degrada o fibrinogênio do hospedeiro e
derivados de plasmina, desta maneira pode auxiliar a disseminação dessas bactérias aos
demais tecidos do hospedeiro (VERMA et al., 2010). Em Vieira et al. (2010b) observaram
que rLIC12730, rLIC10494, Lp29, Lp49, LipL40, MPL36 e rLIC12238 também são capazes
de ligar-se ao plasminogênio e podem estar envolvidas no processo hemorrágico.
A Lsa66 (OLIVEIRA et al., 2011) e as proteínas da mesma família Len (LenC, LenD,
LenE e LenF) também apresentaram afinidade à fibronectina e à laminina, somente LenB
apresentou maior ligação com fator H (STEVENSON et al., 2007). A proteína de membrana
LfhA foi expressa durante a infecção por leptospiras patogênicas e também interagiu com o
fator H (VERMA et al., 2006).
Já as proteínas TlyC (CARVALHO et al., 2009) e LpL53 (OLIVEIRA et al., 2010)
são proteínas expostas de superfície que interagem com os componentes de matriz
extracelular como a laminina, colágeno IV e a fibronectina celular e plasmática. A Lp95
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(ATZINGEN et al., 2009) e a OmpL1 (FERNANDES et al., 2012) ligam-se somente a
laminina e a fibronectina celular e plasmática.
Algumas proteínas de leptospira ligaram fortemente à laminina e sua fixação foi dose
dependente, saturável e específica. A primeira relatada foi Lsa24 (BARBOSA et al., 2006),
depois foi a Lsa27 (LONGHI et al., 2009), Lsa63 (VIEIRA et al., 2010a), Lsa25 e Lsa33
(DOMINGOS et al., 2012).
A principal proteína de membrana de leptospiras é a LipL32 e essa lipoproteína é
expressa em níveis elevados, tanto durante o cultivo como na infecção (HAAKE et al., 2000).
Estudos demonstraram que a LipL32 interagiu com os componentes de matriz extracelular
colágeno tipo IV e fibronectina plasmática (HAUK et al., 2008) e laminina, colágeno tipo I e
V (HOKE et al., 2008). Mas recentemente, Pinne e Haake (2013) relataram que a LipL32 não
é uma proteína de membrana externa, seria uma lipoproteína de subsuperfície de L.
interrogans. Segundo Murray (2013), esta lipoproteína continua um enigma para a biologia da
leptospira. Dado que a LipL32 não é necessária para a virulência da bactéria apesar de ser
altamente conservada em leptospiras patogênicas; não é imunogênica pois foram observados
em vários estudos que sua ação vacinal produziu baixos níveis de proteção; não é essencial
para a adesão a componentes de matriz extracelular.
Em nossos estudos, a proteína recombinante Lp25 (LIC10009) não apresentou ligação
significante com os componentes de matriz extracelular, mas segundo Hartwig et al. (2011),
esta proteína induziu uma resposta humoral significativa e foi reconhecida por anticorpos
presentes nos soros de pacientes com leptospirose grave. Deste modo, esta provável
lipoproteína revelou ser útil no desenvolvimento de testes sorológicos baseado em proteínas
recombinantes com aplicações em diagnósticos de leptospirose e uma potencial candidata a
vacinas. Dado que neste estudo o gene que codifica esta proteína está presente em todas as
espécies de leptospiras patogênicas e não foi observado na espécie saprófita. Além de que
essa proteína foi expressa em condições similares a de uma infecção do hospedeiro, quando
incubadas com células de mamíferos.
A proteína recombinante Lp21 (LIC10507) apresentou ligação significativa e
específica somente com os componentes: fibronectina plasmática, laminina e plasminogênio,
já com colágeno I, colágeno IV, elastina, fibrinogênio e fibronectina celular não houve
interação. Contudo, estudos anteriores relataram que esta provável lipoproteína é encontrada
na membrana externa da leptospiras patogênicas, é expressa durante a infecção e promove a
adesão celular (GÓMEZ et al., 2008). Confirmando nossos resultados, no qual a Lp21 foi
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sensível à degradação pela proteinase K, podendo estar localizada na membrana externa e
também identificada durante a infecção de células de mamíferos.
A proteína recombinante Lsa30 (LIC11087) apresentou adesão significativa e
específica com colágeno IV, fibronectina plasmática e laminina. Essa proteína apresentou
interação com fibrinogênio, fibronectina celular e plasminogênio, mas no ensaio de
especificidade não demonstrou ligação dose-dependente, dessa maneira, sua adesão não é
considerada específica. Em um trabalho anterior a proteína recombinante Lsa30 foi descrita
como uma adesina de membrana externa de leptospira e nomeada Lsa30 (Leptospiral surface
adhesin of 30 kDa). Esse estudo anterior corroborou nossos dados, pois descrevem também a
capacidade desta proteína aderir a componentes como fibronectina plasmática e laminina,
atuando como receptora de plasminogênio e podendo ocasionar a atividade proteolítica
através da produção de plasmina. Além disso, esta proteína interfere na cascata de
complemento através da interação com o regulador de C4bp. Deste modo, a Lsa30 é uma
proteína multifuncional que pode desempenhar um papel nas interações do hospedeiro com a
Leptospira (SOUZA et al., 2012).
A proteína recombinante Lp35 (LIC11030) foi utilizada, neste trabalho, como controle
negativo porque não demonstrou ligação significativa com nenhum componente e no trabalho
de Hauk et al. (2008) verificou-se que esta proteína também não apresentou interação com
colágeno tipo I e tipo IV, fibronectina celular plasmática e laminina. Estes resultados estão de
acordo com os obtidos por Mendes et al. (2011), que também demonstrou que a Lp35 não
interagiu com os componentes de matriz extracelular (colágeno tipo I e IV, fibronectina
celular e plasmática, laminina, plasminogênio). Além disso, comprovou a localização desta
proteína na superfície da leptospira. Como também demonstrou que essa proteína é
conservada somente em L. interrogans, entretanto na análise de conservação gênica
verificamos que o gene LIC11030 também foi encontrado nas espécies L. kirsheneri sorovares
Cynopteri e Grippotyphosa e L. noguchii sorovar Panama, além da L. interrogans. Em outro
estudo, foi demonstrado que esta proteína foi capaz de promover imunidade parcial de (30%
de sobrevivência) em animais imunizados com a proteína recombinante adsorvida em
alumínio como adjuvante. Deste modo, a proteína Lp35 possui potencial vacinal (ATZINGEN
et al., 2012). Conforme em nosso trabalho esta proteína também foi observada após a infecção
de células de mamíferos.
A proteína recombinante Lp22 (LIC10704) apresentou adesão significativa e
específica com os componentes colágeno tipo IV, elastina, fibrinogênio, fibronectina
plasmática, laminina e plasminogênio, somente com o colágeno tipo I e a fibronectina celular
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não houve ligação. Apenas a Lp22 demonstrou ligação com elastina e fibrinogênio, portanto
foi a proteína, dentre as proteínas em estudo, que interagiu com a maioria dos componentes
analisados nesse trabalho. Essa proteína nunca foi estudada anteriormente por outro grupo.
A proteína recombinante Lp11 (LIC10301) não apresentou interação significativa com
nenhum dos componentes de matriz extracelular estudados nesse trabalho. Além disso, não há
relatos dessa proteína na literatura.
A interação das proteínas recombinantes desse estudo com os componentes de matriz
extracelular: colágeno tipo IV, elastina e laminina pode estar relacionada com a adesão e a
colonização das leptospiras nos órgãos alvos. O colágeno tipo IV é encontrado na maior parte
na membrana basal, na Cápsula de Bowma e nos glomérulos e também nos pulmões (SINGH
et al., 2012). A elastina está localizada predominantemente nos tecidos vasculares, pulmões e
pele, por onde a leptospira invade o organismo de seu hospedeiro (ALBERTS et al, 2008;
MUIZNIEKS; WEISS; KEELEY, 2010). A laminina está distribuída na membrana basal
glomerular (ALBERTS et al., 2008; WEBER, 1992), nas células renais e no trato urogenital.
E também pode ser encontrada nas células epiteliais dos pulmões e no fígado (SINGH et al.,
2012).
A presença dos genes que codificam as prováveis proteínas de membrana externa
desse estudo em sorovares da leptospira patogênica a L. interrogans e a ausência dos mesmos
genes na espécie de leptospira saprófita L. biflexa sorovar Patoc sugerem que estas proteínas
possam desempenhar um papel específico na patogênese da leptospirose. Outras lipoproteínas
já descritas também possuem os genes conservados em leptospiras patogênicas, como a
LipL32 (PICARDEAU et al., 2008), LigA/B (MATSUNAGA et al., 2003), LipL41 (SHANG;
SUMMERS; HAAKE, 1996), LcpA (BARBOSA et al., 2010).
Em conjunto, estes resultados demonstraram que estas proteínas devem contribuir na
adesão aos tecidos do hospedeiro, que constitui o evento inicial e essencial na patogênese da
leptospira.
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6 CONCLUSÃO
As proteínas recombinantes que apresentaram maior interação com os componentes de
matriz extracelular de maneira dose-dependente foram Lp21 (LIC10507), Lp22 (LIC10704) e
Lsa30 (LIC11087). Estas proteínas aderiram a fibronectina plasmática e laminina. Além
desses componentes, a Lp21 e a Lp22 interagiram com plasminogênio, a Lp22 e a Lsa30
interagiram com colágeno tipo IV. A Lp22 aderiu também à elastina e ao fibrinogênio.
Portanto, as proteínas recombinantes Lp21, Lp22 e a Lsa30 devem contribuir na
adesão das leptospiras aos tecidos do hospedeiro. Conforme foi observado nos experimentos
de adesão essas proteínas apresentaram forte ligação com proteínas do hospedeiro que estão
relacionadas ao mecanismo de coagulação, como o fibrinogênio, a fibronectina plasmática e o
plasminogênio, talvez por esta razão, possam estar envolvidas também nos processos
hemorrágicos. Além disso, houve a interação dessas também com o colágeno tipo IV, elastina
e a laminina, deste modo, podem mediar as interações como adesão, disseminação e
colonização das bactérias no organismo do hospedeiro.
Os resultados obtidos com o estudo de conservação gênica demonstraram que estas
proteínas também poderiam ser candidatas a antígenos vacinais, uma vez que estão presentes
nos sorovares da espécie L. interrogans, que é a mais prevalente causadora da leptospirose
humana.
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