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RESUMO 

 

PIASSI-RICARDI, L M. Identificação de proteínas secretadas por duas espécies de 

Leptospira, uma patogênica e uma saprófita. 2013. 182 f. Tese (Doutorado em 

Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013. 

 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por espiroquetas patogênicas 

do gênero Leptospira. Os mecanismos pelos quais as leptospiras invadem o hospedeiro e 

causam a doença não são ainda completamente compreendidos. Resultados experimentais 

demonstraram que a patogênese pode estar relacionada com a capacidade destas bactérias em 

aderir a proteínas da matriz extracelular, escapar da resposta imune do hospedeiro e de 

produzir toxinas. Este trabalho teve como objetivo identificar proteínas secretadas por 

Leptospira interrogans sorovar Pomona estirpe Fromm kennewicki (patogênica) e Leptospira 

biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (saprófita), através de análise proteômica.  As leptospiras 

foram cultivadas em meio EMJH suplementado com soro de coelho ou albumina bovina 

(BSA). Os sobrenadantes foram filtrados, dialisados e liofilizados. As amostras de proteínas 

secretadas foram submetidas à eletrofocalização em fitas de pH de 3 a 10. Posteriormente, as 

fitas foram processadas para a separação na segunda dimensão em gel de SDS-PAGE 12,5%. 

Os spots detectados foram recortados do gel bidimensional e submetidos ao procedimento de 

descoloração e digestão com tripsina in situ. Amostras complexas de proteínas secretadas 

também foram submetidas à digestão com tripsina sem a separação em géis bidimensionais. A 

análise dos peptídeos obtidos, nos dois procedimentos, foi realizada utilizando-se a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem. Um dos principais 

obstáculos para os estudos de secretomas é a dificuldade na obtenção de extratos de proteínas 

secretadas sem contaminação citoplasmática. Além disso, a extração de proteínas com baixa 

concentração a partir de grandes volumes de meio de cultura, que são ricas em sais, BSA e 

outros compostos, frequentemente interfere com a maioria das técnicas proteômicas. Por estes 

motivos, várias abordagens experimentais foram utilizadas para otimizar o protocolo aplicado. 

Apesar deste fato, foi possível a identificação de 159 proteínas diferentes nas amostras de 

L.interrogans, entre as quais 64 foram positivas em pelo menos uma das ferramentas usadas 

para a predição. Em L. biflexa, 104 proteínas diferentes foram identificadas, entre elas 43 

proteínas foram positivas pela análise in silico. Entre as proteínas identificadas, estão aquelas 

que possuem peptídeo sinal sec ou tat dependentes. Em outras, a predição da localização 

celular é desconhecida ou podem ter múltiplos sítios de localização, e ainda, proteínas que 

não possuem peptídeo sinal e que podem ser secretadas por mecanismos não convencionais. 

Muitos destas são proteínas hipotéticas sem domínios conservados detectados. No que diz 

respeito à atividade proteolítica, foi identificada a presença de metaloproteases no secretoma 

de L.interrogans. Não houve detecção da presença significativa de proteases bacterianas em 

amostras de L. biflexa. A identificação e a caracterização funcional de proteínas secretadas 

poderão contribuir para a elucidação dos mecanismos patogênicos e no desenvolvimento de 

novas estratégias para o tratamento e prevenção de leptospirose. 
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ABSTRACT 

 

PIASSI-RICARDI, L M. Identification of secreted proteins of two species of Leptospira 

species, one pathogenic and one saprophyte. 2013. 182 p. Ph. D. thesis (Biotechnology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Leptospirosis is a zoonosis of worldwide distribution caused by pathogenic spirochetes of the 

genus Leptospira. The mechanisms by which leptospires invade the host and cause the disease 

are not yet fully understood. Experimental results have shown that the pathogenesis may be 

related to the ability of these bacteria to bind to extracellular matrix proteins, to escape host’s 

immune responses and to produce toxins. This work aimed to identify secreted proteins by 

Leptospira interrogans serovar Pomona strain Fromm kennewicki (pathogenic) and 

Leptospira biflexa serovar strain Patoc Patoc I (saprophyte) through proteomic analysis. The 

leptospires were grown in EMJH supplemented with rabbit serum or bovine serum albumin 

(BSA). Supernatants were filtered, dialyzed and lyophilized. Samples of secreted proteins 

were subjected to electrofocusing on pH 3 to 10 strips. Subsequently, the strips were 

processed for separation in the second dimension in SDS-PAGE 12.5%. The detected spots 

were cut out from the gel and subjected to two-dimensional procedure discoloration and 

trypsin digestion in situ. Secreted proteins from complex samples were also subjected to 

digestion with trypsin without separation into two-dimensional gels. The analysis of the 

obtained peptides in two procedures was performed using liquid chromatography coupled to 

tandem mass spectrometry. One major obstacle to secretome studies is the difficulty to obtain 

extracts of secreted proteins without citoplasmatic contamination. In addition, the extraction 

of low concentration proteins from large volumes of culture media, which are rich in salts, 

BSA and other compounds, frequently interfere with most proteomics techniques. For these 

reasons, several experimental approaches were used to optimize the protocol applied. In spite 

of this fact, it was possible to identify 159 different proteins in the samples of L.interrogans; 

among them, 64 were positive proteins in at least one of the tools used for prediction. In L. 

biflexa, 104 different proteins were identified; among them, 43 positive proteins were positive 

by in silico analysis. Among the identified proteins are those that possess sec or tat dependent 

signal peptide. In others, the prediction of the cellular location is unknown or may have 

multiple sites of localization, and even proteins which have no signal peptide can be secreted 

by unconventional mechanisms. Many of these are hypothetical proteins with no detected 

putative conserved domains. The presence of metalloproteases has been identified in the 

L.interrogans´ secretome, using proteolytic assay. There was no significant detection of the 

presence of bacterial proteases in samples of L. biflexa. The identification and functional 

characterization of secreted proteins may contribute to the elucidation of pathogenic 

mechanisms and in the developing of new strategies for the treatment and prevention of 

leptospirosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma zoonose emergente de importância mundial, causada por 

espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira. Amplamente disseminada, principalmente, 

em países de clima tropical e subtropical (HARTSKEER et al., 2011; KO et al., 1999). 

As leptospiras patogênicas colonizam os túbulos renais proximais de um grande 

número de espécies animais domésticos e silvestres e são liberadas no ambiente externo pela 

urina. A transmissão ocorre por meio de contato direto com animais infectados ou, mais 

frequentemente, pela exposição à água, alimentos e solo contaminados com urina (BHARTI 

et al., 2003; FARR, 1995). 

Esta doença foi descrita, oficialmente, em 1886, por Adolf Weil, ao avaliar pacientes, 

que apresentavam esplenomegalia, nefrite e icterícia. E, passou a ser conhecida como 

síndrome de Weil em sua homenagem. Apesar da existência de relatos de casos de 

leptospirose em civilizações antigas, somente em 1915, Inada et al. conseguiram isolar o 

agente causador da doença e, em 1917, demonstraram que os ratos eram os principais 

reservatórios para a transmissão aos humanos. Noguchi et al. (1918) propuseram a criação do 

gênero Leptospira, pelo fato da bactéria possuir forma espiralada. Nos dias atuais, a doença é 

denominada leptospirose e sua forma grave ficou conhecida como sinônimo da síndrome de 

Weil (LEVETT, 2001).  

O gênero Leptospira, pertencente à família Leptospiraceae e a ordem Spirochaetales, 

foi, inicialmente, dividido em duas espécies; a espécie L. interrogans que compreendia todas 

as estirpes patogênicas, e a L. biflexa com as saprófitas, isoladas do meio ambiente. Yasuda et 

al. (1987) propuseram uma nova classificação baseada na homologia do DNA e recentemente, 

então, o gênero foi reclassificado. São conhecidas oito espécies patogênicas (L. interrogans, 

L. alexanderi, L. borgpetersenii, L. kirschneri, L. noguchii, L. santarosai, L. weilii e 

L.alstoni), sete espécies saprófitas (L. biflexa (senso estrito), L. wolbachii, L. kmetyi, L. 

meyeri, L. vanthielii, L. terpstrae and L. yanagawae), além de um grupo intermediário com 

cinco espécies (L. inadai, L. broomii, L. fainei, L. wolffii e L. licerasiae), cuja patogenicidade 

não foi confirmada (FAINE et al., 1999; KO et al., 2009; YASUDA et al., 1987). 

As leptospiras também são classificadas em sorovares definidos por reações de 

aglutinação após absorção dos soros com antígenos homólogos. Os sorovares antigenicamente 

relacionados são reunidos num mesmo sorogrupo. Existem cerca de 250 sorovares de 

leptospiras patogênicas e saprófitas descritos em 23 sorogrupos (FAINE et al., 1999). Esta 

variedade antigênica se deve à heterogeneidade da estrutura na composição do LPS 
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(lipopolissacarídeo). A classificação fenotípica em sorovar é amplamente utilizada devido à 

sua importância epidemiológica e clínica, embora, não se correlacione com a classificação 

genética (ADLER; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010; LEVETT, 2001). 

Cada sorovar de leptospira está, geralmente, adaptado a uma espécie particular de 

hospedeiro, conhecido como hospedeiro de manutenção (reservatório), como por exemplo, 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.  Nestes, a doença manifesta-se de maneira 

subclínica e crônica com eliminação de leptospiras pela 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 (FAINE et al., 1999).  

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, apesar das leptospiras serem eliminadas por vários meses após a 

infecção. A L. interrogans prevalece como a espécie que mais causa leptospirose em seres 

humanos em todo o mundo (BHARTI et al., 2003; LEVETT, 2001).  

As bactérias do gênero Leptospira são móveis, aeróbias estritas e diferenciam-se das 

outras espiroquetas por possuírem a célula terminada em gancho e apresentar dois flagelos 

periplasmáticos (LEVETT, 2001, 2003). Não se coram bem com corantes bacteriológicos 

convencionais e são visualizadas utilizando-se microscópio de campo escuro ou de contraste 

de fase. Podem ser identificadas nos tecidos pela impregnação por prata, ou pelo emprego de 

imunohistoquímica (ALEXANDER et al., 1986). As leptospiras sobrevivem em solo úmido 

ou na água, que tenha pH neutro ou alcalino (LOMAR et al., 2000). A aparência e motilidade 

variam conforme a natureza do meio em que crescem (BHARTI et al., 2003). São capazes de 

formar agregados celulares e biofilmes (RISTOW et al., 2008; TRUEBA et al., 2004), o que 

parece contribuir para manutenção destas bactérias em condições ambientais hostis e 

favorecer a colonização dos túbulos renais durante a infecção crônica, entretanto, ainda não 

existem evidências experimentais que suportem estas hipóteses (MONAHAN et al.,  2009).  

Na cultura in vitro, as leptospiras utilizam amônia como fonte de nitrogênio 

(JOHNSON; ROGERS, 1964) e ácidos graxos de cadeia longa como fonte de carbono e 

energia (JOHNSON; WALBY, 1972) através da β-oxidação dos ácidos graxos (BASEMAN; 

COX, 1969). 
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A incidência da doença é significativamente mais alta em países tropicais do que em 

países de clima temperado, provavelmente devido ao clima quente e úmido o qual favorece a 

sobrevivência das leptospiras. Em países desenvolvidos, a infecção em humanos está 

principalmente relacionada a exposições ocupacionais, recreativas e esportivas já que 

profissionais como veterinários, agricultores e trabalhadores de serviços de água e esgoto, por 

exemplo, bem como praticantes de esportes aquáticos, podem ter contato direto com água e 

solo contaminados (MCBRIDE et al., 2005). Em países em desenvolvimento, a doença está 

diretamente relacionada a condições inadequadas de moradia, ausência de saneamento básico 

e à alta infestação por roedores infectados (BHARTI et al., 2003; KO et al., 1999; LOMAR et 

al., 2000).  

No Brasil, a leptospirose é considerada um problema de saúde pública e de notificação 

compulsória. Apresenta-se endêmica em todo o território nacional, podendo apresentar caráter 

epidêmico em períodos chuvosos, devido aos grandes alagamentos (REIS et al., 2008). Além 

disso, a deficiência em pronto atendimento e o diagnóstico tardio são fatores que também 

contribuem para a instalação da doença, principalmente devido ao quadro clínico da 

leptospirose humana ser muito parecido com o de outras doenças, como dengue e hepatite 

viral, que normalmente ocorrem no mesmo período do ano, este atraso no diagnóstico correto, 

em muitos casos, leva ao agravamento e ao óbito do paciente (BHARTI et al., 2003; DE 

SOUZA et al., 2007). 

Dados do Ministério da Saúde mostram que, no Brasil, no período entre 2002 e maio 

de 2012, 37548 casos de leptospirose foram confirmados e destes 3.847 chegaram a óbito 

(BRASIL, 2011). No entanto, a Sociedade Internacional de leptospirose indica que existe 

subnotificação de casos, principalmente devido às dificuldades de confirmação diagnóstica. 

Na pecuária, a doença é responsável por grandes perdas econômicas, pois influencia 

diretamente o potencial reprodutivo dos animais, podendo causar infertilidade, abortamentos, 

natimortalidade, nascimento de animais prematuros ou ainda animais sem sintomas, mas 

infectados e portadores renais. Em gado leiteiro, pode ocorrer a diminuição na produção, 

ocasionada pelo sorovar Hardjo, devido à mastite flácida com agalaxia e pequena quantidade 

de sangue no leite, o qual adquire aspecto de colostro, amarelado, com grumos grosseiros e 

elevada contagem de células somáticas. (FAINE et al., 1999).  

As leptospiras patogênicas invadem os tecidos do hospedeiro através da penetração da 

pele lesada ou mucosas da boca, narinas e olhos, podendo também atravessar as pele íntegra 

quando imersa em água por longo tempo. Espalham-se no organismo pela corrente sanguínea 
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e instalam-se, principalmente, no fígado e rins, onde produzem hemorragia e necrose tecidual, 

resultando na disfunção desses órgãos (FAINE et al., 1999; VINETZ, 2001).  

As manifestações clínicas da leptospirose humana podem ocorrer de forma muito 

variável, desde quadros assintomáticos e subclínicos até casos graves potencialmente letais. A 

maioria os casos observados apresenta-se sob a forma leve ou moderada, cujas manifestações 

clínicas podem ocorrer em duas fases distintas. Na fase aguda, caracterizada pela presença da 

bactéria no sangue (leptospiremia) o paciente pode apresentar febre alta, dores de cabeça e 

mialgias, com duração dos sinais em torno de uma semana. A seguir, pode ocorrer um período 

com aparente melhora. Posteriormente, a fase imune inicia-se com o retorno do estado febril, 

produção de anticorpos aglutinantes e eliminação de leptospiras pela urina. Em 

aproximadamente 15% dos pacientes, observa-se uma progressão para a forma grave da 

leptospirose (doença de Weil) que raramente apresenta-se bifásica. Inicia-se com sintomas 

bastante intensos, como dor nas panturrilhas e febre e evolui para doença ictérica com 

insuficiência renal e hemorragia pulmonar, podendo chegar a 40% de letalidade (BHARTI et 

al., 2003; LEVETT, 2001; VINETZ, 2001). 

De Brito et al. (1965) demonstraram que as alterações na membrana são os primeiros 

elementos da lesão celular. Acredita-se que toxinas circulantes seriam responsáveis pela 

vasculite capilar que pode causar a hemorragia pulmonar (DE BRITO, 1968; LUKS et al., 

2003). Sabe-se que o tecido pulmonar, quando comparado com outros tecidos acometidos 

pela doença como fígado, apresenta números baixos de leptospiras, indicando que as 

alterações pulmonares podem estar relacionadas à exposição de toxinas circulantes produzidas 

pelo patógeno em sítios distantes, tais como o fígado (BHARTI et al., 2003). Os resultados 

são consistentes com trabalhos anteriores que sugerem a hipótese de que toxinas circulantes 

estão envolvidas no mecanismo de patogenicidade da leptospirose (AREAN et al., 1963; 

MILLER et al., 1974). 

 Além disso, tem-se verificado um aumento de casos de pacientes com 

comprometimento pulmonar, nos últimos anos, com surgimento de hemoptise e síndrome da 

angústia respiratória aguda, ou ambas as condições associadas devido a hemorragias. O 

envolvimento pulmonar tornou-se a principal causa de morte por leptospirose no país 

(DOLHNIKOFF et al., 2007; GONÇALVES et al., 1992).  

Acredita-se que o quadro sintomático variável da leptospirose possa estar diretamente 

relacionado aos mecanismos envolvidos na colonização, que podem ser decorrentes da 

presença da leptospira no organismo, pois existem evidências de que a quantidade de 

leptospiras que penetra o organismo é determinante na gravidade dos sintomas (FAINE et al., 
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1999), ou ainda, devido a resposta imune do hospedeiro contra a infecção, mostrando que a 

susceptibilidade do organismo possa interferir na progressão da doença (KO et al., 2009; 

LEVETT, 2001; VINETZ, 2001).  

Os animais domésticos e de criação mais comumente acometidos são cães, bovinos, 

suínos e equinos. As manifestações da leptospirose canina são septicemia com um quadro de 

febre, icterícia, vômitos, diarreia e distúrbio de coagulação intravascular disseminada e 

comprometimento hepático e renal podendo levar o animal a morte (BOLIN, 1996). Em 

bovinos e suínos, a doença séptica é mais comum em animais jovens, enquanto os problemas 

reprodutivos são os mais frequentemente observados em fêmeas adultas. A uveíte recidivante 

é a ocorrência mais comum em equinos (FAINE et al., 1999). 

Os mecanismos imunes contra a leptospirose ainda não são completamente 

conhecidos. Sabe-se que a imunidade contra a infecção no momento inicial da doença é 

dependente da resposta humoral, principalmente associada à resposta ao LPS 

(lipopolissacarídeo) da membrana (ADLER; FAINE, 1978), porém como as leptospiras são 

patógenos altamente invasivos, a ativação dos componentes celulares da resposta imunológica 

também deve ser considerada (PALANIAPPAN, 2006). 

Dados da literatura mostraram que as leptospiras poderiam ter uma fase intracelular 

rápida, durante a translocação 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, mas não intracelulares facultativas 

(BAROCCHI et al., 2012; MERIEN et al., 1997).   

A doença pode ser confirmada por meio de testes sorológicos como o Teste de 

Aglutinação Microscópica (MAT), técnica de referência indicada pela Organização Mundial 

da Saúde para leptospirose humana ou animal, que emprega suspensões de leptospiras vivas 

como antígeno (LEVETT, 2001, 2003). O problema está na demora de até duas semanas para 

confirmar o diagnóstico clínico da doença por este método, já que os anticorpos séricos só 

podem ser detectados entre oito e dez dias após a infecção (LEVETT, 2003). Além do 

diagnóstico tardio o MAT também pode apresentar inespecificidade gerada por reações 

cruzadas entre sorovares.  

O método que permite o diagnóstico definitivo da leptospirose é o isolamento do 

microrganismo. Este procedimento propicia a identificação do sorovar infectante com 
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possibilidade de estudos epidemiológicos e profiláticos (FAINE et al., 1999; 

VASCONCELLOS, 1987). Entretanto, as técnicas de isolamento também são demoradas, 

além de trabalhosas e restritas a poucos laboratórios de referência. 

O tratamento do paciente com leptospirose é feito com antibioticoterapia (doxiciclina 

e penicilinas) que reduz as chances de evolução para a forma grave. As pessoas com 

leptospirose sem icterícia podem ser tratadas em casa, enquanto as que desenvolvem as 

formas graves da doença necessitam de internação com tratamento intensivo (BHARTI et al., 

2003; LEVETT, 2003). 

Como o diagnóstico é difícil e o tratamento consequentemente acaba sendo tardio, o 

controle da leptospirose tem sido realizado através do controle de roedores e da melhoria das 

condições de moradia e saneamento básico para a população, mas tais medidas, embora 

extremamente importantes, demandam tempo e não são aplicadas a curto e médio prazo. Esta 

realidade vem favorecendo um aumento da incidência da leptospirose, principalmente da 

forma grave e a crescente necessidade de desenvolvimento de uma vacina eficiente contra a 

doença (FAINE et al., 1999). 

As vacinas comerciais disponíveis até o momento consistem em preparações de 

culturas de leptospiras de diferentes sorovares inativadas pela ação do calor e/ou formol 

(bacterinas). São amplamente usadas na pecuária e licenciadas para uso humano somente em 

Cuba, Rússia, China e Argentina. Todas apresentam baixa eficiência, pois promovem 

proteção usualmente contra os sorovares presentes na preparação e falham em induzir 

imunidade de longa duração, o que requer administração anual ou semestral (BHARTI et al., 

2003; FAINE et al., 1999). Além disso, contêm uma série de contaminantes provenientes do 

processo de produção, como componentes do meio e LPS, que têm sido associados aos efeitos 

adversos (ADLER; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010; LEVETT, 2001).  

Como alternativa, tem sido proposto o desenvolvimento de uma vacina que possa 

apresentar proteção prolongada contra os diferentes sorovares patogênicos. Sonrier et al. 

(2000) demonstraram que extratos proteicos de L. interrogans foram capazes de induzir 

proteção contra diferentes sorovares, enquanto frações de LPS conferiram proteção apenas 

contra os sorovares presentes na preparação.  

Neste sentido, vários estudos estão sendo realizados na busca de possíveis candidatos 

vacinais; como proteínas de membrana externa, lipoproteínas, proteínas envolvidas na 

motilidade, toxinas, fatores de virulência, entre outros (WANG et al., 2007). 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 
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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). 

Recentemente, foram sequenciados seis genomas de Leptospira spp, sendo de dois 

sorovares de L. interrogans (sorovares Lai e Copenhageni) (NASCIMENTO et al., 2004a, b; 

REN et al., 2003), de duas estirpes de L. borgpetersenii sorovar Hardjo-bovis (L550 e JB197) 

(BULACH et al.,  2006) e de duas estirpes da espécie saprófita L. biflexa sorovar Patoc I 

(Paris e Ames) (PICARDEAU et al., 2008).  

As análises computacionais destas sequências têm contribuído para a identificação de 

genes que codificam proteínas possivelmente envolvidas na patogênese da doença, na 

virulência e na interação patógeno-hospedeiro. Como por exemplo, nos genomas dos 

sorovares Lai e Copenhageni foram encontrados mais de 50 genes relacionados com 

motilidade e resposta quimiotáxica, cujas proteínas devem permitir a penetração das 

leptospiras nos tecidos dos hospedeiros durante a infecção (NASCIMENTO et al., 2004a; 

REN et al., 2003). Por outro lado, muitas sequências gênicas analisadas codificam para 

proteínas hipotéticas, sem identidade com quaisquer outras proteínas registradas nos bancos 

de dados, cuja identificação está baseada na análise in silico e apenas experimentalmente 

pode-se comprovar sua existência.  

Dados obtidos de proteomas publicados de L. interrogans têm confirmado a predição 

teórica de muitas proteínas. Eshghi et al. (2009) compararam proteomas de L. interrogans 

sorovar Copenhageni em cultivo convencional e em condições que mimetizavam a infecção 

(limitação de ferro e presença de soro) e identificaram 563 proteínas, sendo 65 com expressão 

alterada nas condições limitantes. Análises de proteomas de leptospiras patogênicas e 

saprófita permitiram a confirmação de várias proteínas anotadas nos respectivos genomas e 

revelaram a expressão de 33 proteínas somente nos sorovares patogênicos 

(THONGBOONKERD et al., 2009). Estes resultados demonstram que a análise proteômica é 

uma etapa essencial à comprovação dos dados do genoma de um organismo, pois fornece não 

apenas uma lista de proteínas, mas também dados de expressão sob condições definidas e a 

localização dessas proteínas na célula (CASH, 1998).  

Até o momento, não há registro na literatura da identificação de proteínas secretadas 

por leptospiras através da análise proteômica, apesar da predição, por ferramentas de 

bioinformática, de várias proteínas secretadas e da existência de genes homólogos de alguns 



24 

    

  

sistemas de transporte conhecidos em outras bactérias (BULACH et al, 2006; NASCIMENTO 

et al., 2004a, b; PICARDEAU et al., 2008; REN et al., 2003).  

Em bactérias Gram-negativas, o termo secreção refere-se ao transporte ativo de 

proteínas do citoplasma através das membranas interna, do periplasma e da membrana externa 

até o meio externo ou superfície da célula. São conhecidos sete sistemas de secreção de 

proteínas, os do tipo I, III, IV e VI que transportam proteínas em um único passo sem 

intermediários periplasmáticos; e os sistemas II, V e VII que translocam proteínas, primeiro 

para o espaço periplasmático através das vias Sec ou Tat-dependentes e depois pela 

membrana externa (Figura 01). Adicionalmente, os sistemas de secreção II, IV e VI são 

capazes de transferir proteínas bacterianas diretamente para o interior da célula eucariótica 

(TSENG et al.,  2009). 

 

Figura 1 - Resumo dos sistemas de secreção descritos em bactérias  

 

Fonte: Tseng et al., 2009 

 

Estes sistemas são complexos, muitas vezes, formados por várias proteínas, 

originando maquinarias de troca entre o ambiente intracelular e o meio extracelular 

(WAKSMAN et al.,2009). 

As proteínas secretadas podem apresentar inúmeras funções em diferentes processos 

biológicos como aquisição de nutrientes, motilidade e comunicação intracelular, além de 

participar no processo de colonização do organismo hospedeiro através da secreção de 

toxinas, adesinas, enzimas degradativas entre outras (WAKSMAN et al.,2009). 

O sistema de secreção do tipo I é formado por três componentes; um transportador do 

tipo ABC, com um domínio de ligação ao ATP, localizado na membrana citoplasmática; uma 

proteína de membrana externa (OMP) e uma proteína de fusão ou adaptadora (MFP) 

composta por um domínio pequeno localizado na membrana citoplasmática e um domínio 

maior periplasmático (DELEPELAIRE, 2004).   
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Esta maquinaria permite a secreção de proteínas de diferentes tamanhos (20-900 kDa)  

do citoplasma para o meio extracelular numa única etapa. A maioria das proteínas secretadas 

por este sistema possui uma sequência sinal não clivável localizada na porção carboxi 

terminal. A proteína ABC reconhece esta sequencia sinal e inicia a montagem do complexo de 

secreção através da interação específica dos componentes ABC, MFP e OMP com o substrato. 

A proteína MFP estabelece a ligação entre os componentes das membranas interna e externa, 

no espaço periplasmático, o que permite a passagem da proteína até o meio extracelular 

(DELEPELAIRE, 2004; TSENG et al., 2009). 

Estão descritas na literatura, várias proteínas secretadas por este sistema, que possuem 

funções variadas; são proteases, fosfatases, glucanases, nucleases, lipases e toxinas, como a 

hemolisina A (HlyA) de Escherichia coli uropatogênica (GOEBEL; HEDGPETH, 1982), as 

metaloproteases (PrtA, PrtB) de Erwinia chrysanthemi (WANDERSMAN et al., 1987) e a 

Lipase (LipA) de Serratia marcescens (OMORI et al.,  2001).  

Muitas destas proteínas possuem repetições ricas em glicina (GGXGXDXXX) que se 

ligam a íons de cálcio, cuja função é desconhecida. Vários estudos tem demonstrado que estas 

repetições são necessárias para a secreção e para atividade específica da proteína secretada. 

Por outro lado, algumas proteínas secretadas pelo sistema tipo I não possuem repetições, 

enquanto outras contêm diferentes tipos de sequências repetidas que também são ligantes a 

cálcio (BAUMANN et al., 1993; DELEPELAIRE, 2004). 

Nos sistemas de secreção do tipo II e V, as proteínas são transportadas em duas etapas 

diferentes, primeiro para o periplasma pelas vias dependentes das proteínas Sec ou Tat e 

posteriormente, do periplasma até o ambiente externo, através da membrana externa (TSENG 

et al., 2009). 

As proteínas transportadas pelo sistema dependente de Sec são traduzidas como pré-

proteínas e possuem uma sequência sinal amino terminal hidrofóbico e clivável pela ação de 

peptidases durante a translocação através da membrana interna. Por outro lado, as sequências 

sinais de secreção das proteínas maduras através da membrana externa permanecem 

desconhecidas (LINDEBERG et al., 1998; PAPANIKOU et al., 2007).   

 Uma das proteínas citoplasmáticas SRP (sinal recognition participle) ou a chaperona 

SecB reconhece e liga-se à pré-proteína recém traduzida. O complexo proteíco formado é 

enviado para a membrana interna onde interage com as translocases SecY, SecG e SecE que 

formam um canal condutor. Posteriormente, proteína SecA reconhece o complexo proteíco 

SecYEG-substrato formado e fornece a energia necessária para sua translocação para o 

periplasma, onde o peptídio sinal é clivado por peptidases (PAPANIKOU et al., 2007).   
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As proteínas transportadas pelo sistema dependente de Tat (Twin-arginine 

Translocator) possuem um motivo rico em resíduos básicos (S-R-R-X-F-L-K) na região 

amino terminal (CLINE; MCCAFFERY, 2007). Este sistema é geralmente composto por 3 

tipos de proteínas: TatA, TatB e TatC que formam dois complexos, um constitutído pela 

proteína TatA (módulo transportador) e outro formado pelas proteínas TatB e TatC (módulo 

de reconhecimento) . Quando os substratos Tat não estão presentes, os dois módulos proteicos 

encontram-se separados na membrana interna. Na presença de proteínas com motivo rico em 

resíduos básicos no peptídeo sinal ocorre o reconhecimento pelo complexo TatBC e a 

associação com o complexo TatA. O substrato é transportado do citoplasma para o periplasma 

através do canal formado pelas proteínas TatA, posteriormente os dois complexos se 

dissociam novamente (BUCK et al., 2008).   

As proteínas transportadas para o periplasma pelas vias dependentes de Sec ou Tat 

podem ser secretadas ao ambiente externo pelo sistema do tipo II ou pelo sistema do tipo V 

(TSENG et al., 2009). 

O sistema de secreção do tipo II, chamado sec dependente é responsável pela 

translocação das pré-proteínas do ambiente periplasmático para o ambiente externo formado 

por uma estrutura central composta por 12 proteínas, uma ATPase citoplasmática, uma 

secretina de membrana externa, pseudopilinas e várias proteínas envolvidas na montagem e 

no reconhecimento do substrato, este sistema é altamente conservado em bactérias Gram 

negativas, principalmente em patógenos bacterianos onde esta maquinaria é o principal fator 

de virulência (CIANCIOTTO, 2005).   

Existe uma grande variedade de enzimas degradativas secretadas por este sistema, 

como acetiltransferase, amilases, quitanases, celulases, liases de pectina, proteases, lipases, 

phospholipases A e C, nucleases entre outras, muitas envolvidas com a colonização e invasão 

dos tecidos do hospedeiro (CIANCIOTTO, 2005). Como modelo de proteína secretada neste 

sistema, Poquet e colaboradores (1993) citam a lipoproteína pululanase A de Klebsiella 

oxytoca, além da toxina termolábil secretada por Escherichia coli enterotoxigênica, a toxina 

da cólera de Vibrio cholerae e a toxina A de Pseudomonas aeruginosa (CIANCIOTTO, 

2005). 

O sistema tipo V é composto por três domínios: o peptídeo sinal, o domínio de 

passagem e a unidade de translocação em forma de barril tipo β (DESVAUX et al., 2004; 

HENDERSON et al., 2004). Estas regiões podem fazer parte de uma única proteína que é 

capaz de translocar os substratos através da membrana externa sem a ajuda de proteínas 
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acessórias (autotransporte) ou apresentar os domínios de passagem e o domínio β em 

proteínas diferentes (sistema de secreção em dois componentes).  

A maquinaria de secreção do tipo V é responsável pelo transporte de uma grande 

variedade de proteínas como proteases, adesinas e invasinas (HENDERSON et al., 2004; 

THANASSI; HULTGREN, 2000). Entre elas, a família de proteases IgA de Neisseria 

meningitidis (MULKS; PLAUT, 1976), uma adesina envolvida na aderência difusa (AIDA)-I 

de Escherichia coli (BENZ; SCHMIDT, 1989) e a pertactina de Bordetella pertussis 

(LEININGER et al., 1991) já foram descritas. O modelo mais estudado de proteína secretada 

por este sistema é a adesina YadA de Yersinia spp, que se liga a componentes de matriz 

extracelular como colágeno, fibronectina, laminina, além de participar da internalização do 

patógeno (ROGGENKAMP et al., 2003). 

O sistema do tipo III é utilizado pelas bactérias Gram-negativas para a transferência de 

proteínas efetoras diretamente para o citosol ou para a face citoplasmática da membrana da 

célula hospedeira. O aparato de secreção é constituído por várias proteínas que formam um 

canal através do qual os substratos são transportados. Este processo é acionado após a adesão 

do patógeno à célula do hospedeiro e é essencial para a patogenicidade de muitas bactérias 

(CORNELIS, 2006). 

Atualmente, existem descritas mais de 100 proteínas efetoras presentes em bactérias 

como Yersinia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli enteropatogênica, E. coli 

enterohemorrágica, ou Pseudomonas spp., que utilizam o sistema tipo III para injetar fatores 

de virulência, como proteínas efetoras, no citosol das suas células hospedeiras eucarióticas. 

Estas proteínas modulam as funções da célula eucariótica (MOTA; CORNELIS, 2005), 

redirecionando as funções celulares para otimizar o ambiente inter e intracelular, alterando as 

respostas de defesa do hospedeiro, facilitando o crescimento e a disseminação do patógeno 

(GALAN; COLLMER,1999).   

Ao contrário da grande diversidade observada entre as proteínas efetoras, as proteínas 

que formam o sistema do tipo III propriamente dito são conservadas e codificadas por genes 

que se encontram em ilhas de patogenicidade ou em plasmídeos. Análises filogenéticas 

mostraram que este sistema é homólogo aos sistemas utilizados para a translocação de 

proteínas do flagelo bacteriano. As árvores evolucionárias de bactérias e do sistema do tipo III 

obtidas são completamente diferentes indicando que os genes que codificam as proteínas do 

sistema do tipo III foram distribuídos horizontalmente entre as bactérias e tardiamente durante 

a evolução (GOPHNA et al., 2003). 
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O aparato de secreção do tipo III é constituído por uma estrutura em forma de agulha e 

por dois anéis que formam um caminho contínuo entre as membranas interna e externa. O 

anel ligado à membrana externa está associado à agulha que atravessa a membrana externa, 

fazendo o contato com a célula hospedeira (CORNELIS, 2006).  

A montagem e o funcionamento desta maquinaria dependem da assistência de uma 

série de pequenas proteínas chaperonas citossólicas. Existem três diferentes classes de 

chaperonas, as de classe I que guiam as proteínas efetoras para a face citoplasmática do 

aparato através de um processo dependente de ATP; as da classe II que participam da 

montagem do poro e as da classe III que se ligam às subunidades do complexo de agulha 

impedindo a polimerização prematura (BENNETT; HUGHES 2000; BIRTALAN; GHOSH, 

2001; TSENG et al., 2009). 

Os mecanismos de reconhecimento e direcionamento de proteínas secretadas pelo tipo 

III, até agora, não são bem compreendidos. Várias hipóteses são discutidas, incluindo a 

participação de um sinal baseado em  mRNA, um processo mediado por chaperonas ou a 

presença de um peptídeo sinal amino terminal. Análises da composição de aminoácidos e da 

estrutura da região amino terminal de proteínas efetoras experimentalmente confirmadas 

demonstraram que esta região pode conter uma sequencia sinal, entretanto altamente variável 

na sequência e em alguns casos tolerante de mutações. Adicionalmente, alguns efetores 

contém um domínio de ligação a chaperona (ARNOLD et al., 2009; MCDERMOTT et al., 

2011; SAMUDRALA et al., 2009). 

O sistema do tipo IV é a maquinaria de secreção mais versátil entre os sistemas 

descritos, pois, além de proteínas, também é capaz de transportar DNA e complexos de 

proteína e DNA para o interior de células bacterianas e eucarióticas. Devido à sua variedade 

pode ser classificado em três subfamílias. A subfamília dos sistemas de conjugação que são 

responsáveis pela transferência de DNA entre bactérias e podendo, em alguns casos, transferir 

DNA para células eucarióticas (CHRISTIE et al., 2005). A segunda subfamília corresponde 

ao sistema de transporte de proteínas para as células-alvo. É utilizada por muitas bactérias 

patogênicas para transferir proteínas efetoras no interior das células hospedeiras. A última 

subfamília é o sistema de absorção e liberação de DNA do meio extracelular. Destas três 

subfamílias, aquela capaz de transportar DNA é a única cujo funcionamento é independente 

do contato com a célula alvo (CASCALES; CHRISTIE, 2003). 

O aparato de secreção do tipo IV é estruturalmente complexo, sendo composto por um 

canal que atravessa a membrana citoplasmática, o espaço periplasmático e a membrana 

externa. Este canal é formado por subunidades de proteínas e, frequentemente, pode estar 
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presente um pilus externo, que tem a função de adesão à célula alvo (CHRISTIE et al., 2005; 

TSENG et al., 2009).  

Os substratos proteicos secretados pelo sistema do tipo IV contem clusters de resíduos 

positivamente carregados em suas porções carboxi terminais. Análises de mutações em 

regiões contendo resíduos de arginina, lisina e histidina e motivos de Arg-X-Arg têm 

confirmado a importância da presença destes aminoácidos carregados na secreção 

(CHRISTIE et al., 2005)  

Esta maquinaria está presente em organismos extracelulares como Bordetella 

pertussis, responsável pela coqueluche em crianças, Helicobacter pylori, responsável por 

úlceras gástricas e câncer de estômago, e em patógenos intracelulares como a Legionella 

pneumophila e Brucella sp. (CASCALES; CHRISTIE, 2003). Como exemplo de proteínas 

secretadas por esta via, a proteína CagA secretada por H. pylori apresenta ambas as formas 

fosforilada e não fosforilada que altera as atividades de um grande número de fatores 

celulares no organismo do paciente. 

O sistema tipo VI apresenta uma maquinaria de secreção análoga ao sistemas do tipo 

III e IV na transferência de proteínas bacterianas diretamente no interior da célula eucariótica. 

É composto por uma proteína chaperona com atividade ATPásica, um canal entre as 

membrana interna e externa e uma estrutura em forma de agulha. De maneira geral, a 

identidade e as funções das proteínas efetoras não são bem compreendidas (TSENG et al., 

2009). Trabalhos têm mostrado que as proteínas secretadas por este sistema não possuem uma 

sequência sinal característica na região amino terminal (CASCALES, 2008; SHRIVASTAVA 

et al., 2008) 

Proteínas secretadas por este sistema foram descritas em organismos patogênicos 

como Burkholderia mallei, Salmonella typhimuriume, Vibrio cholera e Edwardsiella tarda 

(BRÖMS et al., 2012).  

Na virulência de organismos patogênicos, tais como, Vibrio cholera e Edwardsiella 

tarda, as proteínas secretadas pelo sistema tipo VI são essenciais nas funções como quorum 

sensing, respostas ao stress, a formação de biofilme, simbiose, fagocitose e atividades anti-

bacterianas.  

O sistema de secreção do tipo VII foi descrito recentemente em micobactérias, que são 

Gram-positivas e possuem uma parede celular que é fortemente modificada por lípidos. 

Informações sobre a estrutura e funcionamento ainda não estão disponíveis. Estudos têm 

sugerido a existência de uma proteína chaperona com atividade ATPásica ancorada na 
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membrana interna e um canal formado por uma proteína integral (ABDALLAH et al., 2007). 

Até o momento, não existem registros deste sistema em bactérias Gram-negativas. 

Além destes sistemas clássicos amplamente estudados existe descrito o termo 

“secreção não clássica” o qual foi proposto por Bendsten et al. (2005a) para designar 

proteínas que são secretadas sem sequências sinal aparentes. O mecanismo de secreção deste 

sistema ainda não é conhecido, e não se sabe se existe apenas um ou vários sistemas de 

secreção envolvidos. A única característica em comum é a presença extracelular destas 

proteínas e a falta de um peptídeo sinal. Sabe-se que algumas proteínas, que possuem função 

citoplasmática possuem também função extracelular e muitas vezes diferente, estas proteínas 

têm sido denominadas proteínas moonlighting. Estas proteínas são capazes de desempenhar 

funções adicionais não relacionadas ao seu papel metabólico descrito (JEFFERY, 1999). Um 

exemplo é a enolase de Streptococcus pneumoniae, cuja função primária é catalisar a 

conversão de fosfoglicerato em fosfopituvato na glicólise, podendo desempenhar funções 

moonlighting na interação patógeno-hospedeiro, pois também está localizada na superfície 

celular e capaz de se ligar ao plasminogênio (BERGMANN et al., 2001). 

A secreção de proteínas para o ambiente extracelular é uma característica importante de 

patógenos microbianos, pois as proteínas extracelulares podem mediar interações com as 

células do hospedeiro durante a infecção. Na leptospirose grave, o dano na parede dos vasos 

capilares é a principal lesão observada e está relacionada com a hemorragia pulmonar, muitas 

vezes fatal. O tecido pulmonar de pacientes apresenta, normalmente, uma quantidade pequena 

de bactérias, sugerindo que os efeitos pulmonares ocorram pela exposição a toxinas 

circulantes produzidas pelo patógeno em sítios distantes como fígado e rins (DOLHNIKOFF 

et al.,  2007). Além disso, a disseminação das leptospiras pelos órgãos do hospedeiro é 

mediada, provavelmente, pela secreção de enzimas capazes de destruir as membranas das 

células (BRANGER et al., 2001; CARVALHO et al., 2009). Nos genomas das leptospira 

patogênicas estão presentes genes que codificam hemolisinas, fosfolipase D e proteases 

(como colagenases, metaloproteases e termolisinas), que poderiam participar destes eventos 

(BULACH et al., 2006; NASCIMENTO et al., 2004a, b; REN et al., 2003). É importante 

mencionar que, apesar da observação da presença proteolítica em leptospiras, não existem 

dados na literatura que correlacionem esta atividade enzimática com os mecanismos de 

invasão da bactéria no hospedeiro e a instalação da patologia.  

Neste contexto, espera-se que a identificação das proteínas secretadas por L. 

interrogans sorovar kennewicki estirpe Pomona Fromm (patogênica) e pela L. biflexa sorovar 

Patoc estirpe Patoc I (não patogênica), através de análise proteômica, possa contribuir na 
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elucidação dos mecanismos envolvidos na patogênese, possibilitando o entendimento dos 

aspectos relacionados ao tratamento e à prevenção da leptospirose. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Uma característica importante de patógenos microbianos é a mediação de interações 

entre as células do hospedeiro durante a infecção, sendo provavelmente causadas pela ação de 

enzimas secretadas com a capacidade de destruir membranas celulares. Proteínas secretadas 

como enzimas de degradação em bactérias saprófitas e fatores de virulência em bactérias 

patogênicas são as principais formas de interação entre a bactéria e o ambiente (BRANGER et 

al., 2001; CARVALHO et al., 2009).  

 A identificação e posterior caracterização funcional destas proteínas poderão 

contribuir na elucidação dos mecanismos envolvidos na patogênse e no desenvolvimento de 

novas estratégias para o tratamento e a prevenção da leptospirose.  Neste sentido, as 

conclusões deste trabalhos são: 

 

 foi estabelecido um protocolo inédito de obtenção de proteínas secretadas, cuja 

remoção da albumina proveniente do meio é feita pela lavagem do sedimento 

bacteriano e posterior secreção em PBS; 

 

 as análises em gel bidimensional foram complementares à técnica de mistura 

complexa em solução, embora o gel forneça mais informações (visualização, massa 

experimental e ponto isoelétrico) das proteínas identificadas;   

 

 em relação ao meio de cultivo, o enriquecido com soro de coelho foi mais eficaz 

quando comparado ao enriquecimento com BSA para o protocolo empregado neste 

projeto, resultando na identificação de um maior número de proteínas preditas como 

extracelulares, não citoplasmáticas (com a presença de peptídeo sinal);  

 

 nas amostras avaliadas de L.interrogans foram identificadas 159 proteínas diferentes, 

dentre elas 64 proteínas foram positivas (secretadas) em pelo menos uma das 

ferramentas de predição utilizadas;  

 

 em L. biflexa, foram identificadas 104 proteínas diferentes, dentre elas 43 proteínas 

positivas pela análise in silico; 
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 em relação à atividade proteolítica, foi verificado que a principal classe de proteínas 

secretadas nas condições estudadas é metaloprotease, resultado avaliado a partir do 

uso de inibidores classe específico; 

 

 não foi observada a presença significativa de proteases bacterianas nas amostras de L. 

biflexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*De acordo com: 

  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA. NBR 6023: informação e documentação:  

  referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 

REFERÊNCIAS* 

 

ABDALLAH, A. M.; GEY VAN PITTIUS, N. C.; CHAMPION, P. A.; COX, J.; LUIRINK, 

J.; VANDENBROUCKE-GRAULS, C. M.; APPELMELK,B. J.; BITTER, W. Type VII 

secretion-mycobacteria show the way. Nat. Rev. Microbiol., v. 5, n.11, p. 883-891, 2007. 

 

ADLER, B.; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Vet. 

Microbiol., v. 27, n. 140, p. 287-296, 2009. 

 

ADLER, B.; FAINE, S. Serological and protective-antibody responses of rabbits to 

leptospiral antigens. J. Med. Microbiol., v. 11, n. 4, p. 401-409, 1978. 

 

ALEXANDER, A. D. Leptospira. In: BRAUDE, A. I.; DAVIS, C. E.; FIERER, J. Infectious 

diseases and medical microbiology. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1986. Cap.191, p. 

1189-1195. 

 

ANTELMANN, H.; TJALSMA, H.; VOIGT, B.; OHLMEIER, S.; BRON, S. A proteomic 

view on genome-based signal peptide predictions. Genome Res., v. 11, n. 9, p. 1484-1502. 

2001. 

 

AREAN, V. M.; JAMES H.; GREEN, M. S. The Pathogenesis of leptospirosis: toxin 

production by icterohaemorrhagiae. Am. J. Vet. Res., v. 25, p. 836-843, 1963. 

 

ARNOLD, R.; BRANDMAIER, S.; KLEINE, F.; TISCHLER, P.; HEINZ, E.; BEHRENS, S.; 

NIINIKOSKI, A.; MEWES, H-W, HORN, M.; RATTEI, T. Sequence-Based Prediction of 

Type III Secreted Proteins. PLoS Pathogens, v. 5, n. 4, p. e.1000376, 2009. 

 

ARTIUSHIN, S.; TIMONEY, J. F.; NALLY, J.; VERMA, A. Host-inducible immunogenic 

sphingomyelinase-like protein, Lk73.5, of Leptospira interrogans. Infect Immun., v. 72, n. 2, 

p. 742-749, 2004. 

 

ATZINGEN, M. V.; BARBOSA, A. S.; DE BRITO, T.; VASCONCELLOS, S. A.; DE  

MORAIS, Z. M.; LIMA, D. M.; ABREU, P. A.; NASCIMENTO, A. L. Lsa21, a novel 

leptospiral protein binding adhesive matrix molecules and present during human infection. 

BMC Microbiol., v. 29, n. 8, p. 70, 2008. 

 

BARBOSA, A. S.; ABREU, P. A.; NEVES, F. O.; ATZINGEN, M. V.; WATANABE, M. 

M.; VIEIRA, M. L.; MORAIS, Z. M.; VASCONCELLOS, S. A.; NASCIMENTO A. L. A 

newly identified leptospiral adhesin mediates attachment to laminin. Infect. Immun., v. 74, n. 

11, p. 6356-6364, 2006. 

 

BARBOSA, A. S.; ABREU, P. A. E.; VASCONCELLOS, S. A.; MORAIS, Z. M.; 

GONÇALES, A. P.;  SILVA, A. S.; DAHA, M. R.; ISAAC, L. Immune Evasion of 

Leptospira Species by Acquisition of Human Complement Regulator C4BP. Infect Immun., 

v. 77, n. 3, p. 1137–1143, 2009. 

 



89 

    

 

 

BARBOSA, A. S.; MONARIS, D.; SILVA, L. B.; MORAIS,  Z. M.; VASCONCELLOS, S. 

A.; CIANCIARULLO, A. M.; ISAAC. L.; ABREU, P. A. Functional characterization of 

LcpA, a surface-exposed protein ofLeptospira spp. that binds the human complement 

regulator C4BP. Infect Immun., v. 78, n. 7, p. 3207-3216,. 2010. 

 

BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 1998. 196 p.  

 

BAROCCHI, M. A.; KO, A. I.; GALVÃO REIS, M.; MCDONALD, K. L; RILEY, L. W. 

Rapid Translocation of Polarized MDCK Cell Monolayers by Leptospira interrogans, an 

Invasive but Nonintracellular Pathogen., Infect. Immun., v. 70, n. 12, p. 6926-6932, 2012. 

 

BASEMAN, J. B.; COX, C. D. Intermediate energy metabolism of Leptospira. Journal of 

Bacteriology, v. 97, n. 3, p. 992–1000, 1969. 

 

BAUMANN, U.; WU, S.; FLAHERTY, K. M.; MCKAY, D. B. Three-dimensional structure 

of the alkaline protease of Pseudomonas aeruginosa: a two-domain protein with a calcium 

binding parallel beta roll motif. EMBO J., v. 12, n. 9, p. 3357-3364, 1993. 

 

BENDTSEN, J. D.; KIEMER, L.; FAUSBOLL, A.; BRUNAK, S. Non-classical protein 

secretion in bacteria. BMC Microbiol., v. 7, n. 5, p. 58, 2005a. 

 

BENDTSEN, J. D.; NIELSEN, H.; WIDDICK, D.; PALMER,T.; BRUNAK,S. Prediction of 

twin-arginine signal peptides. BMC Bioinformatics, v. 6, p. 167, 2005b. 

 

BENNETT, J. C.;  HUGHES, C. From flagellum assembly to virulence: the extended family 

of type III export chaperones. Trends Microbiol., v. 8, n. 5, p. 202-204, 2000. 

 

BENZ, I.; SCHMIDT, M. A. Cloning and expression of an adhesin (AIDA-I) involved in 

diffuse adherence of enteropathogenic Escherichia coli. Infect Immun., v. 57, n. 5, p. 1506-

1511, 1989. 

 

BERGMANN, S.; ROHDE, M.; CHHATWAL, G. S.; HAMMERSCHMIDT, S. Alpha-

Enolase of Streptococcus pneumoniae is a plasmin(ogen)-binding protein displayed on the 

bacterial cell surface. Mol. Microbiol., v. 40, n. 6, p. 1273-1287, 2001. 

 

BHARTI, A. R.; NALLY, J. E.; RICALDI, J. N.; MATTHIAS, M. A.; DIAZ, M. M.; 

LOVETT, M. A.; LEVETT, P. N.; GILMAN, R. H.; WILLIG, M. R.; GOTUZZO, E.; 

VINETZ, J. M. Leptospirois: a zoonotic diease of global importance. The Lancet Infections 

Diseases, v. 3, p. 757-771, 2003. 

 

BIRTALAN, S.; GHOSH, P. Structure of the Yersinia type III secretory system chaperone 

SycE. Nat. Struct. Biol., v. 8, n. 11, p. 974-978, 2001. 

 

BlastP - Standard Protein BLAST. NCBI - National Library of Medicine, EUA. Disponível 

em: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/>. Acesso em: 24 jan. 2013. 

 

BRANGER, C.; SONRIER, C.; CHATRENET, B.; KLONJKOWSKI, B.; RUVOEN-

CLOUET, N.; AUBERT, A.; ANDRÉ-FONTAINE, G.; ELOIT, M. Identification of the 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/


90 

    

 

 

hemolysis-associated protein 1 as a cross-protective immunogen of Leptospirainterrogans by 

adenovirus-mediated vaccination. Infect  Immun., v. 69, n. 11, p. 6831-6838, 2001. 

 

BRANGER, C.; CHATRENET, B.; GAUVRIT, A.; AVIAT, F.; AUBERT, A.; BACH, J. M.; 

ANDRÉ-FONTAINE, G. Protection against Leptospira interrogans sensu lato challenge by 

DNA immunization with the gene encoding hemolysin-associated protein. Infect Immun., v. 

73, n. 7, p. 4062-4069, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Tabela de casos confirmados por Leptospirose e obtos por 

Leptospirose. Brasil, grandes regiões. Brasília, 2011. Disponível em: < 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1562>. Acesso em: 24 

jan. 2013. 

 

BRÖMS, J. E.; MEYER, L.; SUN, K.; LAVANDER, M.; SJÖSTED, A. Unique Substrates 

Secreted by the Type VI Secretion System of Francisella tularensis during Intramacrophage 

Infection.  PLoS One. v. 7, n. 11, p. e50473,  2012. 

 

BOLIN, C. A. Diagnosis of leptospirosis: a reemerging disease of companion animals. 

Semin. Vet. Med. Surg. (Small Anim.), v. 11, n. 3, p. 166-171, 1996. 

 

BORNSCHEUER, U. T. Microbial carboxyl esterases: classification, properties and 

application in biocatalysis. FEMS Microbiology Reviews, v. 26, p. 73-81, 2002. 

 

BULACH, D. M.; ZUERNER, R. L.; WILSON, P.; SEEMANN, T.; MCGRATH, A.; 

CULLEN, P. A.; DAVIS, J.; JOHNSON, M.; KUCZEK, E.; ALT, D. P.; PETERSON-

BURCH, B.; COPPEL, R. L.; ROOD, J. I.; DAVIES, J.K.; ADLER, B. Genome reduction in 

Leptospira borgpetersenii refects limited transmission potential. PNAS, v. 103, n. 39, p. 

14560-14565, 2006. 

 

CARVALHO, E.; BARBOSA, A. S.; GÓMEZ, R. M.; OLIVEIRA, M. L.; ROMERO, E. C.; 

GONÇALES, A. P.; MORAIS, Z. M.; VASCONCELLOS, S. A.; HO, P. L. Evaluation of the 

expression and protective potential of Leptospiral sphingomyelinases. Current 

Microbiology, v. 60, n. 2, p. 134-142, 2009. 

 

CASCALES, E.; CHRISTIE, P. J. The versatile bacterial type IV secretion systems Nature 

Reviews Microbiology. v. 1, n. 2, p. 137-149, 2003. 

 

CASCALES, E. The type VI secretion toolkit. EMBO Rep., v. 9, n. 8, p. 735-741, 2008. 

 

CASH, P. Characterisation of bacterial proteomes by two-dimensional electrophoresis. 

Analytica Chimica Acta, v. 372, p. 121-145, 1998. 

 

CIANCIOTTO, N. P. Type II secretion: a protein secretion system for all seasons. Trends 

Microbiol., v. 13, n. 12, p. 581-588. 2005. 

 

CHAHINIAN, H.; ALI, Y. B.; ABOUSALHAM, A.; PETRY, S.; MANDRICH, L.; 

MANCO, G.; CANAAN, S.; SARDA, L. Substrate specificity and kinetic properties of 

enzymes belonging to the hormone-sensitive lipase family: Comparison with nonlipolytic and 

lipolytic carboxylesterases. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1738, p. 29-36, 2005.  



91 

    

 

 

 

CHRISTIE, P. J.; ATMAKURI, K.; KRISHNAMOORTHY, V.; JAKUBOWSKI, S.; 

CASCALES, E. Biogenesis, architecture, and function of bacterial type IV secretion systems. 

Annu. Rev. Microbiol., v. 59, p. 451-485, 2005. 

 

CINCO, M.; BANFI. E. Activation of complement by leptospires and its bactericidal activity. 

Zentralbl. Bacteriol. Hyg. Abt. I Orig. A., v. 254, p. 261– 265, 1983. 

 

CINCO, M.; CINI, B.; PERTICARARI, S.; PRESANI, G. Leptospira interrogans binds to the 

CR3 receptor on mammalian cells. Microb Pathog., v. 33, n. 6, p. 299-305, 2002. 

 

CLINE, K.; MCCAFFERY, M. Evidence for a dynamic and transient pathway through the 

TAT protein transport machinery. EMBO J. , v. 11, n. 26, p. 3039-3049, 2007. 

 

CORNELIS, G. R. The type III secretion injectisome. Nat. Rev. Microbiol., v. 4, n. 11, p. 

811-825, 2006. 

 

CULLEN, P. A.; HAAKE, D. A.; ADLER, B. Outer membrane proteins of pathogenic 

spirochetes. FEMS Microbiol. Rev., v. 28, p. 291-318, 2004. 

 

CURREEM, S. O. T.; WATT, R. M.; LAU, S. K. P.; WOO, P. C. Y. Two-dimensional gel 

electrophoresis in bacterial proteomics, Protein & Cell, v. 3, n. 5, p. 346-363, 2012. 

 

DAVIDSON, A. L.; DASSA, E.; ORELLE, C.; CHEN, J. Structure, Function, and Evolution 

of Bacterial ATP-Binding Cassette Systems. Microbiol. Mol. Biol., v. 72, n. 2, p. 317–364, 

2008. 

 

DE BRITO, T.; FREYMÜLLER, E.; PENNA, D. O.; SANTOS, H. S.; SOARES DE 

ALMEIDA, S.; GALVÃO, P. A. A.; PEREIRA, V. G. Electron microscopy of the biopsied 

kidney in human leptospirosis. Am. J. Trop. Med. Hyg., v. 14, p. 397–403, 1965. 

 

DE BRITO, T. On the pathogenesis of the hepatic and renal lesions in leptospirosis. Rev. Ins. 

Med. Trop., v. 10, n. 4, p. 238-241, 1968. 

 

DE BUCK, E.; LAMMERTYN, E.; ANNÉ, J. The importance of the twin-arginine 

translocation pathway for bacterial virulence. Trends Microbiol., v. 16, n. 9, p. 442-53, 2008. 

 

DE SOUZA, A. I.; NOGUEIRA, J. M.; PEREIRA, M. M. Anti-Leptospira antibodies in 

patients in the State of Mato Grosso do Sul with clinical suspicion of dengue or viral hepatitis. 

Rev Soc Bras Med Trop., v. 40, n. 4, p. 431-435, 2007. 

 

DESVAUX, M.; HEBRAUD, M.; TALON, R.; HENDERSON,R. Secretion and subcellular 

localizations of bacterial proteins: a semantic awareness issue. Cell.Trends in Microbiology., 

v. 17, n. 4, p. 139-145, 2004. 

 

DELEPELAIRE, P. Type I secretion in gram-negative bactéria. Biochimica et Biophysica 

Acta, v. 1694, n. 11, p.149-61, 2004.  

 



92 

    

 

 

DOLHNIKOFF, M.; MAUAD, T.; BETHLEM, E . P.; CARVALHO, C. R. R. Pathology and 

Pathophysiology of Pulmonary Manifestations in Leptospirosis. The Brazilian Journal of 

Infectious Diseases. v. 11, n. 1, p. 142-148, 2007. 

 

ESHGHI, A.; CULLEN, P. A.; COWEN, L.; ZUERNER, R. L.; CAMERON, C. E. Global 

proteome analysis of Leptospira interrogans. J. Proteome Res., v. 8, n. 10, p. 4564-4578, 

2009. 

 

EYMANN, C.; MACH, H.; HARWOOD, C. R.; HECKER, M. Phosphate-starvation-

inducible proteins in Bacillus subtilis:a two-dimensional gel electrophoresis study. 

Microbiology, v. 142, p. 3163–3170, 1996. 

 

FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and Leptospirosis. 2nd ed. 

Melbourne, Australia: MediSci, 1999. 

 

FARR, R. W. Leptospirosis. Clin. Infect. Dis., v. 21, p. 1-8, 1995. 

 

GALAN, J. E.; COLLMER, A. Tipe III secretion machines:bacterial devices for protein 

delivery into host cells. Science, v. 284, p. 1322–1328, 1999. 

 

GOEBEL, W.; HEDGPETH, J. Cloning and functional characterization of the plasmid-

encoded hemolysin determinant of Escherichia coli. J. Bacteriol., v. 151, n. 3, p. 1290-1298, 

1982. 

 

GONÇALVES, A. J.; DE CARVALHO, J. E.; GUEDES E SILVA, J. B.; et al. Hemoptysis 

and the adult respiratory distress syndrome as the causes of death in leptospirosis. Changes in 

the clinical and anatomicopathological patterns. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., v. 25, p. 261-

270, 1992. 

 

GOPHNA, U.; RON, E. Z.; GRAUR, D. Bacterial type III secretion systems are ancient and 

evolved by multiple horizontal-transfer events. Gene, v. 17, n. 312, p. 151-163, 2003. 

 

KO, A. I.; GALVAO REIS, M.; RIBEIRO DOURADO, C. M.; JOHNSON, W. D. JR; 

RILEY, L. W. Urban epidemic of severe leptospirosis in Brazil. Lancet, v. 354, p. 820-825, 

1999.  

 

HAAKE, D. A. Spirochaetal lipoproteins and pathogenesis. Microbiology, v. 146, p. 1491-

1504, 2000. 

 

HARTH, G.; CLEMENS, D. L.; HORWITZ, M. A. Glutamine synthetase of Mycobacterium 

tuberculosis: Extracellular release and characterization of its enzymatic activity. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U.S.A., v. 91, p. 9342-9346, 1994. 

 

HARTH, G.; HORWITZ, M. A Export of recombinant Mycobacterium tuberculosis 

superoxide dismutase is dependent upon both information in the protein and mycobacterial 

export machinery. a model for studying export of leaderless proteins by pathogenic 

mycobacteria. J. Biol. Chem., v. 274, n. 7, p. 4281-4292, 1999. 

 



93 

    

 

 

HARTSKEERL, R. A.; COLLARES-PEREIRA, M.; ELLIS, W. A. Emergence, control and 

re-emerging leptospirosis: dynamics of infection in the changing world. Clin. Microbiol. 

Infect., v. 17, n. 4, p.  494-501, 2011. 

 

HENDERSON, I. R.; NAVARRO-GARCIA, F.; DESVAUX , M.; FERNANDEZ, R. C.; 

ALA'ALDEEN, D. Type V protein secretion pathway: the autotransporter story. Microbiol. 

Mol. Biol. Rev., v. 68, n. 4, p. 692-744, 2004. 

 

HENNEBERRY, R. C.; COX, C. D. Beta-oxidation of fatty acids by Leptospira. Canadian 

Journal of Microbiology, v. 16, p. 41-45, 1970. 

 

HAYASHI, S.; WY, H. C. Lipoproteins in Bacteria. J. Bioenerg. Biomembr., v. 3, p. 451-

471,  1990 

 

HILLER, K.; GROTE, A.; MANECK, M.; MÜNCH, R.; JAHN, D. JVirGel 2.0: 

computational prediction of proteomes separated via two-dimensional gel electrophoresis 

under consideration of membrane and secreted proteins. Bioinformatics, v. 22, p. 2441-2443, 

2006. 

 

HIROSE, I.; SANO, K.; SHIODA, I.; KUMANO, M.; NAKAMURA, K.; YAMANE, K. 

Proteome analysis of Bacillus subtilis extracellular proteins: a two dimensional protein 

electrophoretic study. Microbiology, v. 146, n. 1, p. 65-75, 2000. 

 

JAEGER, K. E.; DIJKSTRA, B. W.; REETZ, M. T. Bacterial biocatalysts: biology, tree-

dimensional structures, and biotechnological applications. Annual Review of Microbiology, 

v. 53, p. 315-351, 1999. 

 

JAEGER, K. E.; RANSAC, S.; DIJKSTRA, B. W.; VAN HEUVEL, S.; MISSET, O. 

Bacterial lipases. FEMS Microbiology Reviews, v. 15, p. 29-63, 1994. 

 

JEFFERY, C.J. Moonlighting proteins.Trends Biochem Sci., v. 24, n. 1, p. 8-11, 1999. 

 

JOHNSON, R. C.; ROGERS, P. Metabolism of leptospirae: Utilization of amino acids and 

purine, and pyrimidine bases.  Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 107, n. 3, p. 

459–470, 1964. 

 

JOHNSON, R. C.; WALBY, J. K. Cultivation of leptospires: fatty acid requirements, Applied 

Microbiology, v. 23, n. 5, p. 1027–1028, 1972. 

 

LEE, S. H.; CHOI, J. I.; PARK, S. J.; LEE, S.Y.; PARK, B. C. Display of bacterial lipase on 

the Escherichia coli cell surface by using FadL as an anchoring motif and use of the enzyme 

in enantioselective biocatalysis. Applied and Environmental Microbiology. v. 7, p. 5074-

5080, 2004. 

 

LEVETT, P. N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v. 14, n. 2, p. 296-326, 2001. 

 

LEVETT, P. N. Usefulness of serologic analysis as a predictor of the infecting serovar in 

patients with severe leptospirosis. Clin. Infect. Dis. v. 36, p. 447-452, 2003. 

 



94 

    

 

 

LEININGER, E.; ROBERTS, M.; KENIMER, J. G.; CHARLES, I. G.; FAIRWEATHER, N.; 

NOVOTNY P, BRENNAN M. J. Pertactin, an Arg-Gly-Asp-containing Bordetella pertussis 

surface protein that promotes adherence of mammalian cells. Proc. Natl. Acad. Sci., v. 88, n. 

2, p. 345-349, 1991. 

 

LINDEBERG, M.; BOYD, C. M.; KEEN, N. T.; COLLMER, A. External loops at the C 

terminus of Erwinia chrysanthemi pectate lyase C are required for species-specific secretion 

through the out type II pathway. J. Bacteriol., v. 180, n. 6, p. 1431-1437, 1998. 

 

LOMAR, A.V.; DIAMENT, D.; TORRES, J. R. Leptospirosis in Latina America. Infect. Dis. 

Clin. North Am., v. 14, n. 1, p. 23-39, 2000. 

 

LÖWER, M.; WEYDIG, C.; METZLER, D.; REUTER, A.; STARZINSKI-POWITZ, A.; 

WESSLER, S.; SCHNEIDER, G. Prediction of extracellular proteases of the human pathogen 

Helicobacter pylori: reveals proteolytic activity of the Hp1018/19 Protein HtrA. PloS One, v. 

3, n. 10,  p. e3510, 2008. 

 

LUKS, A M.; LAKSHMINARAYANAN, S.; HIRSCHMANN, J. V. Leptospirosis presenting 

as diffuse alveolar hemorrhage: case report and literature review. Chest, v. 123, p. 639-643, 

2003. 

 

MATSUNAGA, J.; BAROCCHI, M. A.; CRODA, J.; YOUNG, T. A.; SANCHEZ, Y.; 

SIQUEIRA, I.; BOLIN, C. A.; REIS, M. G.; RILEY, L. W.; HAAKE, D. A.; KO, A. I.  

Pathogenic Leptospira species express surface-exposed proteins belonging to the bacterial 

immunoglobulin superfamily. Mol. Microbiol., v. 49, n. 4, p. 929-945, 2003. 

 

MATSUNAGA, J.; MEDEIROS, M. A.; SANCHEZ, Y.; WERNEID, K. F.; KO, A. I. 

Osmotic regulation of expression of two extracellular matrix-binding proteins and a 

haemolysin of Leptospira interrogans: differential effects on LigA and Sph2 extracellular 

release. Microbiology, v. 153, p. 3390-3398, 2007. 

 

MCBRIDE, A. J.; ATHANAZIO, D. A.; REIS, M. G.; KO, A. I. Leptospirosis. Curr. Opin. 

Infect Dis., v. 18, n. 5, p. 376-386, 2005. 

 

MCDERMOTT, J. E.; CORRIGAN, A.; PETERSON, E.; OEHMEN, C.; NIEMANN, G.; 

CAMBRONNE, E. D.; SHARP, D.; ADKINS, J. N.; SAMUDRALA, R.; HEFFRON, F. 

Computational prediction of type III and IV secreted effectors in gram-negative bacteria. 

Infect Immun., v. 79, n. 1, p. 23-32, 2011. 

 

MERIEN, F.; BARANTON, G.; PEROLAT, P. Invasion of Vero cells and induction of 

apoptosis in macrophagesby pathogenic Leptospira interrogans are correlated withvirulence. 

Infect Immun., v. 65, n. 2, p.729-738, 1997. 

 

MERIEN, F.; TRUCCOLO, J.; BARANTON, G.; PEROLAT, P. Identification of a 36-kDa 

fibronectin-binding protein expressed by a virulent variant of Leptospira interrogans serovar 

icterohaemorrhagiae. FEMS Microbiol Lett., v. 1, n. 185, p. 17-22, 2000. 

 



95 

    

 

 

MEROPS: RAWLINGS, N. D; BARRETT, A. J.; BATEMAN, A. MEROPS: the database of 

proteolytic enzymes, their substrates and inhibitors. Nucleic Acids Res., v. 40, p. 343-350, 

2012. 

 

MILLER, N. G.; ALLEN, J. E.; WILSON, R. B. The pathogenesis of hemorrhage in the lung 

of the hamster during acute leptospirosis. Med. Micr. Immun. v. 160, n. 4, p. 263-278, 1974. 

 

MONAHAN, A. M.; MILLER, I. S.; NALLY, J. E. Leptospirosis: risks during recreational 

activities. J. Appl. Microbiol., v. 107, n. 3, p. 707-716, 2009. 

 

MOTA, L. J.; CORNELIS, G. R. The bacterial injection kit: type III secretion systems. Ann. 

Med., v. 37, n. 4, p. 234-249, 2005. 

 

NASCIMENTO, A. L.; VERJOVSKI-ALMEIDA, S.; VAN SLUYS, M. A.; MONTEIRO-

VITORELLO C. B.; CAMARGO L. E. A.; DIGIAMPIETRI L. A.; HARSTKEERL R. A.; 

HO, P. L;, MARQUES, M.V.; OLIVEIRA M. C.; SETUBAL, J. C.; HAAKE D. A.; 

MARTINS, E. A. L. Genome features of Leptospira interrogans serovar Copenhageni. Braz 

J. Med. Biol. Res., v. 37, n. 4, p. 459-477, 2004a. 

 

NASCIMENTO, A. L.; KO, A. I.;  MARTINS, E. A.; MONTEIRO-VITORELLO, C. B. et 

al. Comparative genomics of two Leptospira interrogans serovars reveals novel insights into 

physiology and pathogenesis. J. Bacteriol., v. 186, n. 7,  p. 2164-2172, 2004b. 

 

OMORI, K.; IDEI, A.; AKATSUKA, H. Serratia ATP-binding cassette protein exporter, Lip, 

recognizes a protein region upstream of the C terminus for specific secretion. The Journal of 

Biological Chemistry, v. 276, n. 29, p. 27111-27119, 2001. 

 

PAES LEME, A. F.; SHERMAN, N. E.; SMALLEY, D. M.; SIZUKUSA, L. O.; OLIVEIRA, 

A. K.; MENEZES, M. C.; FOX, J. W.; SERRANO, S. M. .Hemorrhagic activity of HF3, a 

snake venom metalloproteinase: insights from the proteomic analysis of mouse skin and blood 

plasma. J. Proteome Res., v. 11, n. 1, p. 279-291, 2012. 

 

PALANIAPPAN, R. U. M.; MCDONOUGH, S. P.; DIVERS, T. J.; CHEN, C. S.; PAN, M. 

J.; MATSUMOTO, M.; CHANG, Y. F. Immunoprotection of recombinant leptospiral 

immunoglobulin-like protein A against Leptospira interrogans serovar Pomona infection. 

Infection and Immunity, v. 74, n. 3, p. 1745-1750, 2006. 

 

PAPANIKOU, E.; KARAMANOU, S.; ECONOMOU, A. Bacterial protein secretion through 

the translocase nanomachine. Nat. Rev. Microbiol., v. 5, n. 11, p. 839-851, 2007. 

 

PATEL, V.; GOLDBERG, H.S.; BLENDEN, D. Characterization of leptospiral lipase. 

Journal of Bacteriology, v.88, n.4, p.877-884, 1964. 

 

PETERSEN, T. N.; BRUNAK, S.; HEIJNE3, G. V.; NIELSEN, H. SignalP 4.0: 

discriminating signal peptides from transmembrane regions. Nature Methods, v, 8, p. 785–

786, 2011. 

 

PICARDEAU, M.; BULACH, D.M.; BOUCHIER, C.; ZUERNER, R.L.; ZIDANE, N.; 

WILSON, P.J.; CRENO, S.; KUCZEK, E.S.; BOMMEZZADRI, S.; DAVIS, J.C.; 



96 

    

 

 

MCGRATH, A.; JOHNSON, M.J.; BOURSAUX-EUDE, C.; SEEMANN, T.; ROUY, Z.; 

COPPEL, R.L; ROOD,  J.I.; LAJUS, A.; DAVIES, J.K.; MÉDIGUE, C.; ADLER, B. 

Genome sequence of the saprophyte Leptospira biflexa provides insights into the evolution of 

Leptospira and the pathogenesis of leptospirosis. PLoS One. , v. 13, n. 3 (2), p.e1607, 2008. 

 

PSORTb 3.0: YU, N. Y.; WAGNER, J. R.; LAIRD, M. R.; MELLI, G.; REY, S.; LO, R.; 

DAO, P.; SAHINALP, S.C.;  ESTER, M.; FOSTER, L.J.; BRINKMAN, F.S.L. PSORTb 3.0: 

Improved protein subcellular localization prediction with refined localization subcategories 

and predictive capabilities for all prokaryotes, Bioinformatics, v. 26, n. 13, p. 1608-1615, 

2010. Disponível em: < http://www.psort.org/psortb/>. Acesso em: 24 jan. 2013. 

 

POQUET, I.; FAUCHER, D.; PUGSLEY, A. P. Stable periplasmic secretion intermediate in 

the general secretory pathway of Escherichia coli. EMBO J., v. 12, n. 1, p. 271-278, 1993. 

 

REIS, R.B.; RIBEIRO, G.S.; FELZEMBURGH, R.D.; SANTANA, F.S.; MOHR, S.; 

MELENDEZ, A.X.; QUEIROZ, A.; SANTOS, A.C.; RAVINES, R.R.; TASSINARI, W.S.; 

CARVALHO, M.S.; REIS, M.G.; KO, A.I.  Impact of environment and social gradient on 

leptospira infection in urban slums. PLoS Negl. Trop. Dis., v. 23, n. 4, p. 228, 2008. 

 

REN, S.X.; FU, G.; JIANG, X.G.; ZENG, R.; MIAO, Y.G.; XU, H.; ZHANG, Y.X.; XIONG, 

H.; LU, G.; LU, L.F.; JIANG, H.Q.; JIA, J.; TU, Y.F.; JIANG, J.X.; GU, W.Y.; ZHANG, 

Y.Q.; CAI, Z.; SHENG, H.H.; YIN, H.F.; ZHANG, Y.; ZHU, G.F.; WAN, M.; HUANG, 

H.L.; QIAN, Z.;WANG, S.Y.; MA, W.; YAO, Z.J.; SHEN, Y.; QIANG, B.Q.; XIA, Q.C.; 

GUO, X.K.; DANCHIN, A.; SAINT GIRONS, I.; SOMERVILLE, R.L.; WEN, Y.M.; SHI, 

M.H.; CHEN, Z.; XU, J.G.; ZHAO, G.P. Unique physiological and pathogenic features of 

Leptospirainterrogans revealed by whole-genome sequencing. Nature, v. 24, n. 422, p. 888-

893, 2003. 

 

RISTOW, P.; BOURH, P.; KERNEIS, S.; SCHMITT, C.; PREVOST, M. C.; LILENBAUM, 

W.; PICARDEAU, M. Biofilm formation by saprophytic and pathogenic leptospires. 

Microbiology. v. 154, n. 5, p. 1309-1317, 2008. 

 

ROGGENKAMP, A.; ACKERMANN, N.; JACOBI, C.A.; TRUELZSCH, K.; HOFFMANN, 

H.; HEESEMANN, J. Molecular analysis of transport and oligomerization of the Yersinia 

enterocolitica adhesin YadA. J. Bacteriol., v. 185, n. 13, p. 3735-3744, 2003. 

 

SAMUDRALA, R.; HEFFRON, F.; MCDERMOTT, J. E. Accurate prediction of secreted 

substrates and identification of a conserved putative secretion signal for type III secretion 

systems. PLoS Pathogens, v. 5, n. 4, p. e1000375, 2009. 

 

SCHAUMBURG, S.; DIEKMANN, O.; HAGENDORFF, P.; BERGMANN, S.; ROHDE, 

M.; HAMMERSCHMIDT, S.; JEFFERY, C. J.; JÄNSCH, L.; WEHLAND, J.; KÄRST, U. 

The cell wall subproteome of Listeria monocytogenes. Proteomics, v. 4, p. 2991-3006, 2004. 

 

SecretomeP 2.0: Bendtsen, J. D.; Kiemer, L.; Fausboll, A.; Brunak, S. Non-classical protein 

secretion in bacteria. BMC Microbiology, v.5, p. 58, 2005. Disponível em: < 

http://www.cbs.dtu.dk/services/SecretomeP/>. Acesso em: 24 jan. 2013. 

 



97 

    

 

 

SETUBAL, J. C.; REIS, M.; MATSUNAGA, J. HAAKE, D. A. Lipoprotein computational 

prediction in spirochaetal genomes. Microbiology, v. 152, p. 113-121, 2006. 

 

SEYDEL, A.; GOUNON, P.; PUGSLEY, A. P. Testing yhe +2 rule for lipoprotein sorting in 

the Escherichia coli cell envelope with a new genetic seletion. Mol. Microbiol., v. 34, p. 810-

821, 1999. 

 

SHORTRIDGE, V. D.; LAZDUNSKI, A.; VASIL, M L. Osmoprotectants and phosphate 

regulate expression of phospholipase C in Pseudomonas aeruginosa. Mol. Microbiol., v. 6, p. 

863–87, 1992. 

 

SHRIVASTAVA, S.; MANDE, S. S. Identification and functional characterization of gene 

components of Type VI Secretion system in bacterial genomes. PLoS One, v. 3, n. 3, p. 

e2955,  2008 

 

SignalP 4.0: PETERSEN, T. N.; GUNNAR VON HEIJNE, S. B.; NIELSEN, H. SignalP 4.0: 

discriminating signal peptides from transmembrane regions. Nature Methods, v. 8, p. 785-

786, 2011. Disponível em: <http://www.cbs.dtu.dk/service/SignalP> Acesso em: 24 jan. 2013. 

 

SONRIER, C.; BRANGER, C.; MICHEL, V.; RUVOËN-CLOUET, N.; GANIÈRE, J. P.; 

ANDRÉ-FONTAINE, G. Evidence of cross-protection within Leptospira interrogans in an 

experimental model. Vaccine, v. 19, n. 1, p. 86-94, 2000. 

 

TatP 1.0: Prediction of twin-arginine signal peptides. Bendtsen, J. D.; Nielsen, H.; Widdick, 

D.; Palmer, T.; Brunak, S. BMC bioinformatics, v. 6, p. 167, 2005. Disponível em: < 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TatP/> Acesso em: 24 jan. 2013. 

 

THANASSI, D. G.; HULTGREN, S. J. Multiple pathways allow protein secretion across the 

bacterial outer membrane. Curr. Opin. Cell Biol., v. 12, n. 4, p. 420-430, 2000. 

 

THONGBOONKERD, V.; CHIANGJONG, W.; SAETUN, P.; SINCHAIKUL, S.; CHEN, S. 

T.; KOSITANONT, U. Analysis of differential proteomes in pathogenic and non-pathogenic 

Leptospira: potential pathogenic and virulence factors. Proteomics, v. 9, n. 13, p. 3522-3534, 

2009. 

 

TRUEBA, G.;  ZAPATA, S.;  MADRID, K.; CULLEN, P.; HAAKE, D. Cell aggregation: a 

mechanism of pathogenic Leptospira to survive in fresh water. Int. Microbiol., v. 7, n. 1, p. 

35-40, 2004. 

 

TSENG, T. T.; TYLER, B. M.; SETUBAL, J. C. Protein secretion systems in bacterial-host 

associations, and their description in the Gene Ontology. BMC Microbiol., v. 9, p. S2, 2009. 

Suppl. 1. 

 

VASCONCELLOS, S. A. O papel dos reservatórios na manutenção da leptospirose na 

natureza. Comunicações Científicas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo, v. 11, n. 1, p. 17-24, 1987. 

 

VINETZ, J. M. Leptospirosis. Curr. Opin. Infect. Dis., v. 14, n. 5, p. 527-538, 2001. 

 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TatP/


98 

    

 

 

VITIKAINEN, M.; LAPPALAINEN, I.; SEPPALA, R.; ANTELMANN, H.; BOER, H.; 

TAIRA, S.; SAVILAHTI, H.; HECKER, M.; VIHINEN, M.; SARVAS, M.; KONTINEN, 

V.P. Structure-function analysis of prsa reveals roles for the parvulin-like and flanking n- and 

c-terminal domains in protein folding and secretion in Bacillus subtilis. J. Biol. Chem., v. 

279, n. 18, p. 19302-19314, 2004. 

 

WANDERSMAN, C.; DELEPELAIRE, P.; LE´TOFFÉ, S.; SCHWARTZ, M. 

Characterization of Erwinia chrysanthemi extracellular proteases: cloning and expression of 

the protease genes in Escherichia coli. J. Bacteriol., v. 169, n. 11, p. 5046-5053, 1987. 

 

WANG, Z.; JIN, L.; WEGRZYN, A. Leptospirosis vaccines. Microb. Cell Fact., v. 11, n. 6, 

p. 39, 2007. 

 

WAKSMAN, G.; HULTGREN, S. J. Estrutura e montagem mecanismo de acompanhante 

inaugurar-pili. Nature Reviews Microbiology, v. 7, p. 703-714, 2009. 

 

YAMAGUCHI, K.; YU, F.; INOUYE, M. A single amino acid determinant of the membrane 

localization of lipoproteins in E.coli. Cell, v. 53, p. 423-432, 1988. 

 

YASUDA, P. H.; STEIGERWALT, A. G; SULZER, K. R.; KAUFMANN, A. F; ROGER, F; 

BRENNER, D. J. Deoxyribonucleic acid relatedness beteween serougroups and sorovars for 

seven new Leptospira species. Int. J. Syst. Bacteriol., v. 37, p. 407-415, 1987. 

 

YU, N. Y.; WAGNER, J. R.; LAIRD, M. R.; MELLI, G.; REY, S.; LO, R.; DAO, P.; 

SAHINALP, C.; ESTER, M.; FOSTER, L. J.; Brinkman,F.S.L. PSORTb 3.0: improved 

protein subcellular localization prediction with refined localization subcategories and 

predictive capabilities for all prokaryotes. Bioinformatics, v. 26, n. 13, p. 1608-1615, 2010. 

 

ZHANG, Y. X.; GENG, Y.; YANG, J. W.; GUO, X. K.; ZHAO, G. P. Cytotoxic activity and 

probable apoptotic effect of Sph2, a sphigomyelinase hemolysin from Leptospira interrogans 

strain Lai. BMB Rep., v. 29, n. 41, p. 119-125, 2008. 

 

 


	TeseCompleta_LigiaMPRicardi
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	ficha catalográfica 2
	ficha aprovação
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	TeseCompleta_LigiaMPRicardi.pdf
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	ficha catalográfica 2
	ficha aprovação
	tese_Ligia MP Ricardi_ final

	TeseCompleta_LigiaMPRicardi.pdf
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	ficha catalográfica 2
	ficha aprovação
	tese_Ligia MP Ricardi_ final

	TeseCompleta_LigiaMPRicardi.pdf
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	ficha catalográfica 2
	ficha aprovação
	tese_Ligia MP Ricardi_ final


	folha de rosto.pdf
	tese_Ligia MP Ricardi_ final
	ficha catalográfica 2
	ficha aprovação
	tese_Ligia MP Ricardi_ final




