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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.
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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.
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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
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
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).
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
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
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
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
(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.
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
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.

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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