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RESUMO 

 

MORENO LZ. Caracterização e análise comparativa de genomas de estirpes de 

Leptospira isoladas no Brasil. [Characterization and comparative genomic analysis of 

Leptospira strains isolated in Brazil]. 2017. 98 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar o genoma de estirpes de Leptospira 

isoladas no Brasil e realizar a análise comparativa destes com os genomas disponíveis no 

banco de dados GenBank. Foram caracterizadas 17 estirpes isoladas de distintas espécies 

animais, em diferentes regiões do Brasil, no período de 1998 a 2012. Estas foram 

previamente tipificadas por sequenciamento do gene 16S rRNA e soroaglutinção 

microscópica em seis espécies (L. interrogans, L. santarosai, L. inadai, L. kirschneri, L. 

borgpetersenii e L. noguchii) e mais de oito sorogrupos. Foi realizado o sequenciamento 

em plataforma Illumina
™

 MiSeq e montagem dos genomas com algoritmo ab initio. Para 

ordenação e anotação foram utilizados genomas de referência das respectivas espécies 

estudadas. Foi realizada a análise in silico da Tipagem por Sequenciamento de Multilocus 

(MLST) para os três protocolos vigentes de Leptospira. A análise comparativa dos 

genomas, incluindo wgSNP, foi realizada intra-espécie avaliando as variações existentes 

entre os sorogrupos das espécies de Leptospira estudadas. As estirpes de L. interrogans 

apresentaram resultados na MLST congruentes com a sua identificação prévia. No caso de 

L. kirschneri, apenas uma estirpe apresentou novos alelos nos três protocolos de MLST e se 

distancia das demais estirpes brasileiras de L. kirschneri. As estirpes de L. santarosai, 

assim como as de L. borgpetersenii e L. noguchii, possuem novos alelos e/ou perfis alélicos 

para pelo menos dois dos protocolos vigentes de MLST, sendo que ainda se destacam em 

um agrupamento próprio de origem brasileira. Os genomas de L. interrogans apesar de 

apresentarem alta identidade e sintenia com a referência sorovar Copenhageni, também 

apresentaram regiões de diferença entre os respectivos sorogrupos. Os genomas dos 

sorogrupos Australis e Serjoe se destacaram por apresentarem inserções e deleções, 

respectivamente, principalmente no cromossomo 2. O genoma de L. borgpetersenii também 



 

apresentou grande variação de composição, como esperado para espécie, sendo esta 

proporcionada por sequências de inserção e transposição de elementos móveis. Os 

sorogrupos Canicola e Pomona apresentaram maior proximidade entre si na análise 

wgSNP. Também foram identificados dois plasmídeos nos genomas do sorogrupo Canicola 

com alta identidade aos plasmídeos descritos na estirpe chinesa do mesmo sorovar. Na 

espécie L. kirschneri, a estirpe 47 (M36/05) apresentou alta identidade e sintenia com os 

genomas do sorovar Mozdok, como esperado, incluindo a estirpe brasileira de origem 

humana. Já a estirpe 55 (M110/06) se diferenciou dos demais genomas de L. kirschneri 

tanto no MLST quanto no wgSNP. O genoma brasileiro de L. inadai apresentou alta 

identidade à referência americana de origem humana, incluindo a presença de um 

bacteriófago próprio da espécie. A distinção das estirpes brasileiras de L. santarosai na 

MLST, também foi evidenciada na análise comparativa e no wgSNP, sendo que a estirpe 68 

(M52/8-19), que não apresentou reatividade aos sorogrupos testados, ainda se diferencia 

das demais reafirmando a possibilidade de novo sorogrupo/sorovar. Dessa forma, o estudo 

genômico possibilitou a identificação de particularidades das estirpes brasileiras de 

Leptospira, incluindo a existência de elementos extra-cromossomais, proximidade com 

estirpes de origem humana indicando maior risco para saúde pública, além da possibilidade 

de novo sorogrupo de L. santarosai. 

 

 

Palavras-chave: Leptospira. Espécies. Sequenciamento. Análise genômica comparativa. 

 



 

ABSTRACT 

 

MORENO LZ. Characterization and comparative genomic analysis of Leptospira 

strains isolated in Brazil. [Caracterização e análise comparativa de genomas de estirpes de 

Leptospira isoladas no Brasil]. 2017. 98 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The present study aimed to characterize the genome of Leptospira strains isolated in Brazil 

and to perform their comparative analysis with GenBank available genomes. 17 strains 

isolated from distinct species, in different regions of Brazil, from 1998 to 2012 were 

characterized. These were previously typified through 16S rRNA sequencing and 

microscopic agglutination into six species (L. interrogans, L. santarosai, L. inadai, L. 

kirschneri, L. borgpetersenii and L. noguchii) and over eight serogroups. Illumina
™

 MiSeq 

sequencing and genome assembly with ab initio algorithm were performed. For ordering 

and annotation, reference genomes of the respective species were used. The in silico 

analysis of Multilocus Sequencing Typing (MLST) was performed for the three current 

Leptospira protocols. The comparative genomic analysis, including wgSNP, was performed 

intra-species evaluating the existing variations between the serogroups of the studied 

Leptospira species. The L. interrogans strains presented MLST results congruent with their 

previous identification. In the case of L. kirschneri, only one strain presented new alleles in 

the three MLST protocols and distanced itself from the other Brazilian L. kirschneri strains. 

The L. santarosai strains, as well as L. borgpetersenii and L. noguchii, presented new 

alleles and/or allelic profiles for at least two of the current MLST protocols, and still stand 

out in a separate group of Brazilian origin. Even though the L. interrogans genomes 

presented high identity and synteny with serovar Copenhageni reference, they also 

presented regions of difference between the respective serogroups. Serogroups Australis 

and Serjoe genomes stood out for having insertions and deletions, respectively, mainly in 

chromosome 2. The L. borgpetersenii genome also presented great variation of 

composition, as expected for the species, which is provided by insertion sequences and 

transposition of mobile elements. The serogroups Canicola and Pomona presented higher 

proximity in the wgSNP analysis. Two plasmids were also identified in the serogroup 



 

Canicola genomes with high identity to the plasmids described in the Chinese strain of the 

same serovar. In the L. kirschneri species, the strain 47 (M36/05) presented high identity 

and synteny with the serovar Mozdok genomes, as expected, including the Brazilian strain 

of human origin. The strain 55 (M110/06) differed from other L. kirschneri genomes in 

both MLST and wgSNP. The Brazilian L. inadai genome presented high identity to the 

American reference of human origin including the presence of bacteriophage specific for 

the species. The distinction of the Brazilian L. santarosai strains in the MLST was also 

evidenced in the comparative analysis and in the wgSNP, and the strain 68 (M52 / 8-19), 

which showed no reactivity to the tested serogroups, also differs from the others 

reaffirming the possibility of a new serogroup/serovar. Therefore, the genomic study 

allowed the identification of particularities of Brazilian Leptospira strains, including the 

existence of extrachromosomal elements, proximity to strains of human origin indicating a 

greater risk for public health, in addition to the possibility of a new L. santarosai serogroup. 

 

 

Keywords: Leptospira. Species. Sequencing. Comparative genomic analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A caracterização genética das leptospiras é essencial para o melhor entendimento da 

epidemiolgia e da patogênese da doença em humanos e nos animais. A partir do 

desenvolvimento dos métodos moleculares de tipificação, os sistemas de classificação 

baseados nas similaridades genéticas começaram a ser utilizados em conjunto com a 

classificação antigênica clássica. Os estudos genômicos aplicados às espécies de Leptospira 

visavam, inicialmente, a melhor caracterização das espécies patogênicas e sua diferenciação 

das saprofíticas, além da compreensão dos mecanismos moleculares da patogênese da 

leptospirose. Com o incremento da bioinformática, foi possível identificar novos genes de 

interesse para desenvolvimento de novos testes diagnósticos, além de novos candidatos a 

vacinas de amplo espectro.   

Além disso, a análise genômica comparativa apresenta grande valor para evidenciar o 

perfil evolutivo e as inter-relações filogenéticas das leptospiras isoladas nas diferentes 

regiões do país, bem como, favorecer o estudo epidemiológico da doença nos diferentes 

hospedeiros e no ambiente. A aplicação da epidemiologia genômica representa uma grande 

evolução para o estudo e compreensão desta zoonose.   

A coleção de estirpes de Leptospira mantida pelo Laboratório de Zoonoses Bacterianas 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, é uma 

das mais completas e antigas do país, sendo fonte de material para diferentes grupos de 

pesquisa do Brasil e de outros países. Dessa forma, a completa caracterização e preservação 

desta coleção são de extrema importância para o estudo sobre a leptospirose humana e 

animal. Além disso, foram agregadas a esta coleção estirpes isoladas pelos grupos de 

pesquisa em leptospirose da Universidade Federal Fluminense e do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas. 
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A proposta do presente estudo foi caracterizar pela análise genômica comparativa 

estirpes de Leptospira isoladas de distintas espécies animais, em diferentes regiões 

geográficas do Brasil. Estas estirpes foram previamente tipificadas pela técnica de 

aglutinação microscópica com anticorpos poli e monoclonais e pelo sequenciamento do 

gene 16S rRNA para determinação de espécie e sorovar. Dentre estas, destaca-se a 

identificação de dois sorovares autóctones do país, além de uma estirpe que apresentou 

resultados inconclusivos sugerindo a existência de novo sorogrupo e/ou sorovar. Tratam-se, 

portanto, de estirpes de Leptospira de grande interesse para o estudo da epidemiologia da 

leptospirose no país.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico 

 

A primeira descrição do quadro clínico de icterícia com insuficiência renal foi feita por 

Adolf Weil na Alemanha, em 1886 (Weil, 1886), e a sua denominação de Doença de Weil 

foi proposta por Goldschmidt, em 1887 (Sanfort, 1984). No entanto, já existiam descrições 

de quadros semelhantes no início do século XIX, na China e no Japão, relacionados com 

risco ocupacional da colheita do arroz (Inada et al., 1916; Faine, 1994). Em 1907, foi 

demonstrada a presença de espiroquetas no túbulo renal de um paciente que foram 

denominadas Spirochaeta interrogans (Stimson, 1907). A etiologia da leptospirose foi 

corroborada, apenas em 1915, com a detecção de microrganismos com forma espiralada no 

sangue de mineradores japoneses com “icterícia infecciosa” que foram denominados de 

Spirochaeta icterohaemorrhagiae (Inada et al., 1916).  

A forma saprofítica desse microrganismo foi descrita por Wolbach & Binger (1914) a 

partir de filtrado de água doce das margens de uma lagoa nas proximidades de Boston; este 

microrganismo foi denominado de Spirocheta biflexa. A partir de 1916, essas espiroquetas 

também passaram a ser isoladas de roedores silvestres na Europa e nos Estados Unidos da 

América (EUA) (Noguchi, 1918); no entanto, foi Ido et al. (1917) que comprovaram o 

papel dos roedores na transmissão da doença para humanos e que determinou o 

estabelecimento da leptospirose como uma doença zoonótica. O gênero Leptospira foi 

proposto por Noguchi (1918) agrupando os microrganismos descritos acima e 

diferenciando-os dos demais gêneros de espiroquetas descritos até o momento.  

No Brasil, os primeiros relatos de leptospirose foram publicados por Beaurepaire de 

Aragão (1917) e Carini (1918) que demonstraram a presença do microrganismo em ratos 

naturalmente infectados. No entanto, o quadro clínico da Doença de Weil foi primeiramente 

reconhecido por McDowell, em 1911, no estado do Pará (Alexander, 1960). A partir das 
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publicações Beaurepaire de Aragão e Carini e do aprimoramento das pesquisas sobre a 

relação dos quadros clínicos da leptospirose e da febre amarela, os relatos de animais 

portadores de Leptospira se disseminaram pelo país (Enrietti, 2001).  

 

2.2 Etiologia 

 

Leptospira spp. pertence ao filo Spirochaetes, família Leptospiraceae e ao gênero 

Leptospira (Johnson & Faine, 1984). Trata-se de bactérias Gram-negativas, aeróbias 

obrigatórias e com crescimento ótimo em temperatura entre 28-30ºC. Apresentam estrutura 

flexível, com forma helicoidal e móvel, medindo aproximadamente 0,1 µm de diâmetro e 6 

a 20 µm de comprimento, sendo visualizadas por microscopia de campo escuro (Adler & 

Faine, 1983; Perolat et al., 1990). 

Bioquimicamente são caracterizadas por serem catalase positivas, oxidase negativas e 

capazes de utilizar ácidos graxos de cadeia longa como a única fonte de carbono e energia. 

Tradicionalmente, as leptospiras são cultivadas em meio líquido Ellinghausen & Mccullogh 

modificado por Johnson & Harris (EMJH) acrescido de albumina bovina e no meio de 

cultura semissólido Fletcher suplementado com soro de coelho. No cultivo semissólido 

observa-se uma concentração bacteriana abaixo da superfície, relacionada à tensão de 

oxigênio ótima para o crescimento, denominada de anel de Dinger. O crescimento é lento 

sendo que as culturas são observadas por 7 a 21 dias e, no caso de isolamento primário, os 

cultivos devem ser mantidos por até 13 semanas. Devido à resistência ao antimicrobiano 5´- 

fluorouracil, este pode ser adicionado ao meio seletivo para o cultivo de leptospiras a partir 

de fontes contaminadas (Faine et al., 1999; Adler & de La Peña Moctezuma, 2010).  
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2.3 Classificação das leptospiras 

 

Nas últimas décadas, foram definidos dois tipos de classificação para o gênero 

Leptospira, a sorológica e a genotípica, sendo estas fundamentadas em conceitos distintos e 

que têm sido utilizadas conjuntamente.   

 

2.3.1 Classificação sorológica 

 

Tradicionalmente, os membros do gênero Leptospira são divididos em espécies 

patogênicas, Leptospira interrogans sensu lato, e não patogênicas, Leptospira biflexa sensu 

lato. Estas são classificadas em mais de 300 sorovares sendo estes definidos com base na 

heterogeneidade dos carboidratos do lipopolissacarídeo da membrana externa (LPS) 

(Brener et al., 1999; Levett, 2001). Os sorovares antigenicamente relacionados podem ser 

agrupados ainda em sorogrupos, sendo atualmente descritos 29 sorogrupos que, apesar de 

não apresentarem legitimidade taxonômica, são considerados importantes para 

compreensão da epidemiologia da leptospirose (Levett, 2001; Adler & de La Peña 

Moctezuma, 2010).   

A identificação em nível de sorovar pode ser realizada pela caracterização com 

anticorpos monoclonais (mAbs) ou pelo teste de absorção cruzada de aglutininas (CAAT). 

Ambos se baseiam no reconhecimento de padrões de antígenos característicos dos 

sorovares. Os mAbs permitem a identificação precisa de antígenos e a tipificação de um 

alto número de estirpes em pequeno período de tempo. Além disso, diferenças nos perfis de 

aglutinação podem ser indicativos da existência de novos sorovares (Terpstra et al., 1985; 

1986).  

A técnica aceita mundialmente para identificação e determinação de novos sorogrupos e 

sorovares é a CAAT. No entanto, esta não é realizada em rotina, pois exige a manutenção 
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de amplos painéis de antissoros e antígenos vivos, além de ser uma técnica que requer 

tempo e especialização para sua realização (Faine et al., 1999; Galloway & Levett, 2010).   

 

2.3.2 Classificação genotípica  

  

Na classificação genotípica, todos os sorovares acima descritos estão incluídos, no 

entanto, as espécies não correspondem apenas à leptospiras patogênicas e não patogênicas 

(Leptospiras sensu lato). Yasuda et al. (1987) iniciaram a diferenciação dos sorovares em 

espécies pelo método de hibridização DNA-DNA, sendo definidas 10 espécies de 

Leptospira a partir do agrupamento dos sorovares que apresentavam mais de 70% de 

similaridade genética.  

Atualmente, a classificação genotípica é baseada, principalmente, na sequência dos 

genes que codificam o RNA ribossomal (rRNA) e possibilita a distinção de, até o momento, 

22 espécies dentro do gênero Leptospira (Bourhy et al., 2014). Recentemente, o 

International Committee on Systematics of Prokaryotes, Subcommittee on the Taxonomy of 

Leptospiraceae, aprovou a substituição da hibridização por métodos baseados em 

sequenciamento, incluindo a filogenia de um gene ou combinação de genes e a avaliação in 

silico da similaridade genômica (Levett & Smythe, 2014). Apesar de ser uma tecnologia 

amplamente difundida, o sequenciamento ainda pode ser um desafio para muitos 

laboratórios brasileiros, não apenas tecnológico, mas também financeiro. Dessa forma, a 

classificação genotípica das leptospiras também não é realizada de rotina na maioria dos 

laboratórios do país. 

A partir da análise filogenética, associada às respectivas características bioquímicas, as 

espécies de Leptospira também passaram a ser classificadas em patogênicas, intermediárias 

e saprófitas (Levett, 2001; Ko et al., 2009). Dessa forma, são reconhecidas 10 espécies 
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patogênicas no gênero (L. interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii, L. santarosai, L. 

noguchii, L. weilii, L. alexanderi, L. kmetyi, L. alstonii e L. mayottensis) capazes de infectar 

e causar doença em humanos e animais; cinco espécies intermediárias (L. inadai, L. 

broomii, L. fainei, L. wolffii e L. licerasiae) que foram isoladas de infecção em humanos e 

animais; e sete espécies saprófitas (L. biflexa, L. wolbachii, L. meyeri, L. vanthielii, L. 

terpstrae, L. idonii e L. yanagawae) que foram isoladas de diversos ambientes e não estão 

associadas à doença em humanos ou animais.  

 

2.4 Epidemiologia  

 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, de maior incidência nas regiões 

de clima tropical, que acomete grande variedade de animais silvestres e domésticos, além 

do homem (Faine et al., 1999). Os animais infectados são classificados como hospedeiros 

de manutenção (reservatórios) ou hospedeiros acidentais. Os hospedeiros de manutenção 

são caracterizados como espécies nas quais a infecção é endêmica e a transmissão, em 

geral, ocorre por contato direto. Estes são acometidos pela infecção crônica nos túbulos 

renais que determina a eliminação de leptospiras na urina, de forma continua ou 

intermitente, e que garante a persistência da doença na natureza. Os hospedeiros acidentais, 

incluindo o homem, se infectam pelo contato indireto com os hospedeiros de manutenção 

(Levett, 2001; Haake & Levett, 2015). 

A principal porta de entrada é a pele com abrasões ou cortes e a conjuntiva; no entanto, 

a infecção também pode ocorrer via pele intacta com imersão ou contato prolongado com 

água (Levett, 2001). Considerando a importância da contaminação ambiental com a urina 

dos hospedeiros de manutenção e o fator facilitador da água na disseminação da doença, a 

maior incidência da leptospirose passou a ser associada a países em desenvolvimento com 

grandes áreas urbanas caracterizadas por pauperismo e agravamento das condições de vida 
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(existência de favelas, alta proliferação de ratos, acúmulo de lixo) e, principalmente, pela 

ocorrência de enchentes. A variação sazonal, com as chuvas de verão ou monções, também 

apresenta grande importância para a manutenção e disseminação da leptospirose (Levett, 

2001; Haake & Levett, 2015). 

Apesar disso, a leptospirose é tradicionalmente considerada como uma doença 

profissional, sendo que veterinários, fazendeiros, trabalhadores de abatedouros, inspetores e 

trabalhadores em desratização apresentam maior risco de se infectar por contato direto com 

animais. Considerando a contaminação ambiental e a água como fatores de risco, a doença 

também pode apresentar maior risco para os trabalhadores em esgotos, mineiros, soldados, 

rizicultores, cortadores de cana, dentre outros, além de pessoas em atividades recreacionais, 

como canoagem, rafting e pesca em água doce (Levett, 2001; Haake & Levett, 2015). 

Diversos animais podem servir como hospedeiros de manutenção; no entanto, os 

roedores apresentam maior importância na manutenção e disseminação da leptospirose. O 

rato de esgoto ou ratazana (Rattus novergicus) é considerado o principal reservatório de 

Leptospira em áreas urbanas no mundo (Levett, 2001; Haake & Levett, 2015). No Brasil, 

também se destaca o papel da capivara como hospedeiro de manutenção de diferentes 

espécies e sorovares de Leptospira em áreas rurais e suburbanas (Marvullo et al., 2009; 

Moreno et al., 2016a).  

Algumas espécies animais podem servir de hospedeiro de manutenção para 

determinados sorovares de Leptospira, mas como hospedeiros acidentais de outros. Por 

exemplo, tradicionalmente, os ratos são considerados como reservatórios dos sorovares dos 

sorogrupos Icterohaemorrhagiae e Ballum; os bovinos são mais associados ao sorovar 

Hardjo, enquanto que os sorovares Pomona e Bratislava estão mais relacionados aos suínos, 

e o sorovar Canicola é mais descrito em cães (Bolin, 2000). No entanto, Hartskeerl & 

Terpstra (1996) já discutiam a existência de variação de hospedeiros de manutenção e 
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respectivos sorovares pelo mundo. A variação de espécies e sorovares de Leptospira nos 

animais domésticos continua a ser descrita (Lilenbaum et al., 2007; Cunha et al., 2016; 

Miotto et al., 2016) e demanda atenção para o melhor entendimento da epidemiologia da 

doença e seu controle e prevenção.  

Também é observada a variação da incidência das espécies de Leptospira pelo mundo. 

L. interrogans e L. borgpetersenii são as espécies mais frequentes a nível mundial, sendo 

que L. interrogans sorogrupo Icterohaemorrhagiae é considerado de maior importância para 

saúde pública (Wang et al., 2015). Na África e no sudeste Asiático é descrito predomínio de 

L. borgpetersenii, L. interrogans e L. kirschneri, tanto em animais quanto em humanos 

(Desvars et al., 2012; Cosson et al., 2014; Allan et al., 2015). L. santarosai também 

apresenta importância como patógeno humano e animal na América Latina (Carmona-

Gasca et al. 2011; Valverde et al. 2013) e, principalmente, no território asiático (Hsieh & 

Pan, 2004; Chou et al. 2012). 

No Brasil, L. interrogans sorogrupo Icterohaemorrhagiae sorovares 

Icterohaemorrhagiae e Copenhageni são considerados os principais causadores de 

leptospirose urbana (McBride et al., 2005). O sorogrupo Sejroe, que inclui as espécies L. 

borgpetersenii, L. interrogans e L. santarosai, é descrito como mais frequente em bovinos, 

bubalinos e pequenos ruminantes (Vasconcellos et al., 2001; Sarmento et al., 2012; Monte 

et al., 2015), enquanto que em suínos predomina L. interrogans sorovares Pomona, 

Icterohaemorrhagie e Tarassovi (Bolin, 1994; Ferreira Neto et al., 1997; Ramos et al., 

2006). No entanto, as espécies L. noguchii e L. kirschneri também já foram descritas no 

país ocasionando doença em animais e humanos (Silva et al., 2009; Martins et al., 2015; 

Cunha et al. 2016).  

Apesar de a leptospirose ser uma doença de notificação compulsória no Brasil desde 

1985, a incidência notificada da doença depende da suspeição e diagnóstico clínico e, 
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principalmente, do diagnóstico laboratorial. Considerando que a doença é frequentemente 

tratada como “febre de origem desconhecida”, responsiva à antibióticoterapia, e as 

dificuldades de acesso e acurácia do diagnóstico laboratorial, a incidência da leptospirose é 

frequentemente subestimada no país e no mundo (Levett, 2001; McBride et al., 2005; 

Haake & Levett, 2015).  

   

2.5 Estudo genômico das leptospiras 

 

A caracterização genômica e sua aplicação na epidemiologia genômica objetivam 

ampliar o horizonte do estudo da patogênese, evolução e epidemiologia da leptospirose. O 

sequenciamento e publicação de genomas de Leptospira foram iniciados recentemente. A 

dificuldade de cultivo e manutenção das estirpes, e consequente dificuldade de 

concentração de DNA, são fatores limitantes e desafios para o sequenciamento de genomas 

de Leptospira (Adler & de La Peña Moctezuma, 2010). 

O gênero Leptospira é caracterizado por dois cromossomos circulares com 35–41% de 

conteúdo GC e tamanho de 3,9–4,6 Mb, dependendo da espécie. Até o momento, apenas as 

espécies L. biflexa, L. borgpetersenii, L. interrogans e L. santarosai possuem genomas de 

referência publicamente disponíveis. O estudo genômico de Leptospira se iniciou com Ren 

et al. (2003) e Nascimento et al. (2004) que publicaram os genomas de L. interrogans 

sorovar Lai e sorovar Copenhageni, respectivamente, enquanto Bulach et al. (2006)  

publicaram os genomas de L. borgpetersenii sorovar Hardjo-bovis estirpes L550 e JB197.  

Além da dificuldade para obter material suficiente para preparo do DNA genômico, os 

autores ainda tinham o desafio da tecnologia disponível para o sequenciamento. Os 

genomas de L. interrogans, L. borgpetersenii, e até mesmo de L. biflexa, foram obtidos a 

partir do sequenciamento por shotgun utilizando biblioteca de clonagem em plasmídeos ou 
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cosmídeos. Além de ser uma técnica de processamento complexo, o sequenciamento por 

shotgun apresenta problemas de redundância e cobertura (Bouck et al., 1998), o que 

justifica a baixa cobertura (<10 X) e as dificuldades de montagem observadas nesses 

estudos. As diferentes metodologias para anotação dos respectivos genomas também foi um 

fator limitante e que pode ter contribuído para as variações observadas, principalmente em 

relação ao número de genes codificadores de proteínas hipotéticas (função desconhecida) 

(Nascimento et al., 2004; Adler et al., 2011).  

No entanto, apesar da problemática de cobertura, montagem e anotação, esses estudos já 

possibilitaram a observação de importantes variações de tamanho e estrutura dos genomas 

das estirpes de L. borgpetersenii e L. interrogans. Bulach et al. (2006) caracterizaram a 

redução genômica de L. borgpetersenii que parece estar relacionada a sua adaptação a 

ambientes e hospedeiros diversos. Nascimento et al. (2004) fizeram a primeira análise 

genômica comparativa entre sorovares de uma mesma espécie, e descreveram uma inversão 

cromossômica e grande variação em genes estruturais hipotéticos e sequências de inserção.  

Até então, esses estudos focavam, principalmente, nas espécies patogênicas para análise 

comparativa e compreensão dos mecanismos moleculares da patogênese da leptospirose. A 

partir da publicação dos genomas de estirpes saprófitas e intermediárias, L. biflexa sorovar 

Patoc (Picardeau et al., 2008) e L. licerasiae sorovar Varillal (Ricaldi et al., 2012), foram 

disponibilizadas mais informações para a análise da evolução das espécies de Leptospira e 

das diferenças entre as espécies e os sorovares, sejam estes patogênicos, saprófitas ou 

intermediários (Nascimento et al., 2004; Ricaldi et al., 2012).  

Assim, foi observado que o genoma da L. biflexa é mais estável que o das espécies 

patogênicas que apresentam grande plasticidade genômica, mesmo entre sorovares da 

mesma espécie (Nascimento et al., 2004; Bulach et al., 2006; Picardeau et al., 2008). 
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Também foi comprovado que a espécie intermediária L. licerasiae é geneticamente mais 

próxima das espécies patogênicas do que da L. biflexa (Ricaldi et al., 2012). 

Mais recentemente, com a disponibilização de drafts, genomas na forma de contigs e 

não em uma única sequência de cromossomo, de diversas estirpes de Leptospira foi 

possível ampliar a análise comparativa entre as espécies. Dessa forma, Xu et al. (2016) e 

Fouts et al. (2016)  conseguiram descrever a evolução das linhagens de Leptospira 

(saprófita, intermediária e patogênica). O aparecimento das espécies intermediárias e 

patogênicas foi associado a eventos de aquisição de genes, caracterizando uma expansão 

genômica comparada às espécies saprófitas, e a plasticidade ou variação gênica parece 

ainda estar relacionada à diversidade dentre as espécies patogênicas estudadas.  

No entanto, os desafios para utilização da análise genômica comparativa na 

caracterização do gênero Leptospira ainda persistem. A falta de genomas de referência para 

todas as espécies e sorovares e a problemática da qualidade dos drafts disponíveis 

comprometem etapas essenciais para finalização e comparação dos genomas. O alto 

número de genes hipotéticos nas anotações dos genomas de Leptospira também pode afetar 

a análise comparativa e evolutiva das estirpes.  

Além disso, a maior parte dos estudos descritos acima enfoca na caracterização das 

diferenças e da evolução das espécies de Leptospira, e não entre os respectivos 

sorogrupos/sorovares. Esses resultados também foram pouco aproveitados para o estudo da 

epidemiologia genômica do agente que possibilitaria a melhor caracterização da 

diversidade e dispersão das populações (sorovares/sorogrupos/ espécies) do gênero 

Leptospira.  

No Brasil, o estudo genômico de Leptospira se iniciou com Nascimento et al. (2004) a 

partir da caracterização de L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1.130, que é 

utilizada até hoje em ensaios de virulência e desafio vacinal no país. Os estudos seguintes 
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foram desenvolvidos por grupos de pesquisa do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo 

Cruz, sendo que estes apresentavam com maior foco na caracterização proteômica e 

aplicação para vacinologia reversa (Vieira et al., 2009; Santo, 2015; Fernandes et al. 2016). 

Mais recentemente, a Universidade Federal de Pelotas também aderiu ao estudo genômico 

de Leptospira com o sequenciamento e caracterização da estirpe brasileira de L. 

borgpetersenii sorogrupo Ballum (Eslabão, 2012). No entanto, esses estudos se limitaram a 

avaliar um pequeno número de espécies de Leptospira e não incluíam os sorovares 

autóctones do país. Além disso, esses dados também não foram aplicados no contexto 

epidemiológico da leptospirose no Brasil.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Caracterizar estirpes de leptospiras isoladas de distintas espécies animais, em diferentes 

regiões geográficas do Brasil, no período de 1998 a 2012, pelo sequenciamento de nova 

geração e análise comparativa dos genomas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

- Sequenciar o genoma de grupo selecionado de estirpes;  

- Realizar a montagem e anotação dos genomas obtidos; 

- Realizar a análise in silico da Tipagem por Sequenciamento de Multilocus (MLST); 

- Realizar a análise comparativa dos genomas das estirpes estudadas com os genomas 

previamente publicados no banco de dados GenBank. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Estirpes 

 

Foram caracterizadas 17 estirpes de Leptospira, pertencentes à coleção de cultura de 

Leptospira que integra estirpes da Universidade de São Paulo, Universidade Federal 

Fluminense e Universidade Federal de Pelotas. As estirpes (Tabela 1) foram previamente 

tipificadas pela técnica de aglutinação microscópica com anticorpos monoclonais (mAbs), 

no Centro de Referência de Leptospirose da Organização Mundial da Saúde – Royal 

Tropical Institute, Amsterdã/Holanda, e anticorpos policlonais no Laboratório de 

Bacteriologia Veterinária da Universidade Federal Fluminense. Estas também foram 

previamente caracterizadas pela análise do número variável de sequências repetitivas em 

tandem (VNTR) (Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de 

Pelotas) e/ou pelo sequenciamento do gene 16S rRNA (Universidade de São Paulo) para 

identificação das respectivas espécies. Apenas uma estirpe apresentou resultados 

inconclusivos sugerindo a existência de novo sorogrupo e/ou sorovar.  

As estirpes encontravam-se em meio de cultura semissólido em estoque a temperatura 

ambiente - meio Fletcher (Difco) adicionado de 10% de soro de coelho. Dessa forma, as 

estirpes foram reativadas em meio Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris (EMJH - 

Difco), sendo mantidas a 30ºC por sete dias. As estirpes foram reavaliadas quanto a sua 

pureza por observação em microscópio de campo escuro.  

Foram sequenciados representantes das espécies e sorogrupos da coleção de cultura de 

Leptospira, incluindo as estirpes com perfil genotípico e fenotípico atípicos, além das 

estirpes que apresentaram resultados inconclusivos para identificação de espécie e/ou 

sorovar.  
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Tabela 1: Informações de origem e identificação prévia das estirpes de Leptospira selecionadas 

para sequenciamento do genoma. 

 

Estirpe Espécie de origem 
Estado de 

origem 
Ano de 

isolamento 
Espécie/ Sorogrupo

1
 

10 (M4/98) Bubalino - Bubalus bubalis SP 1998 L. santarosai / Sejroe
2
 

22 (LO-3) Suíno – Sus scrofa domestica PR 2000 L. interrogans / Canicola 

23 (LO-4) Suíno – Sus scrofa domestica PR 2000 L. interrogans / Canicola 

24 (LO-9) Bovino - Bos Taurus PR 2001 L. santarosai / Grippotyphosa 

27 (2ACAP) 
Capivara – Hydrochaeris 

hydrochaeris 
SP 2001 L. santarosai / Grippotyphosa 

34 (M34/99) Roedor- Rattus norvegicus SP 1999 L. inadai / Lyme 

37 (GR5) Suíno – Sus scrofa domestica SP 2004 L. interrogans / Pomona 

39 (LPF
3
) - SP - L. interrogans / Pomona 

47 (M36/05) Roedor- Rattus norvegicus SP 2005 L. kirschneri / Pomona 

52 (M72/6-6) Caprino - Capra hyrcus RJ 2006 L. santarosai / Grippotyphosa 

55 (M110/06) Cachorro do Mato MS 2006 L. kirschneri / Pomona 

62 (LO-24) Roedor- Rattus norvegicus PR 2011 L. borgpetersenii / Ballum 

68 (M52/8-19) 
Capivara – Hydrochaeris 

hydrochaeris 
SP 2008 L. santarosai /* 

71 (UCR5RB1) Equino - Equus caballus RJ 2012 L. kirschneri / Grippotyphosa 

72 (U73) Bovino - Bos taurus RJ 2012 L. noguchii / Panama 

76 (OV5) Ovino - Ovis aries RJ 2012 L. interrogans / Serjoe 

86 (SU5) Suíno – Sus scrofa domestica RJ - L. interrogans / Australis 

1
 Espécie e sorogrupo determinados em tipagem prévia. 

2
 Reagente igualmente para os sorovares Hardjoprajitno e Guaricura. 

3
 

Estirpe de referência de L. interrogans sorogrupo Pomona sorovar Kennewicki estirpe Fromm. * Não apresentou reatividade a 

nenhum dos sorogrupos testados. 
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4.2 Extração do DNA genômico 

 

O DNA genômico foi extraído utilizando-se o illustra
™

 bacteria genomicPrep Mini 

Spin Kit (GE Healthcare) seguindo as instruções do fabricante. A concentração e a 

qualidade do DNA foram avaliadas com NanoDrop
™

 2000c (Thermo Scientific) por leitura 

em espectrofotômetro a 260 nm e cálculo da razão 260/280 (Sambrook & Russel, 2002), 

respectivamente. 

 

4.3 Sequenciamento de nova geração 

 

O sequenciamento dos genomas foi realizado no Laboratório Multiusuários 

Centralizado de Genômica Funcional Aplicada a Agropecuária e Agroenergia (ESALQ-

USP) sob coordenação do professor Luiz Lehmann Coutinho. As bibliotecas foram 

preparadas com o Nextera
™

 DNA Sample Prep Kit (Illumina
™

) e o sequenciamento paired-

end de fragmentos de 300 pares de bases (pb) foi realizado utilizando a plataforma 

Illumina
™

 MiSeq.  

 

4.4 Avaliação da qualidade do sequenciamento 

 

Para a avaliação da qualidade do sequenciamento foi utilizado o programa FastQC 

0.10.1 (Babraham Bioinformatics). A partir deste foi realizada a avaliação da confiabilidade 

da identificação de cada base sequenciada (base-calling), pelo valor de qualidade Phred, 

para determinar a qualidade das sequências (reads) obtidas ao longo de sua extensão. 

Também foi avaliada a distribuição de frequências por tamanho das reads, o conteúdo GC e 

os níveis de duplicação e de sequências redundantes para determinar a necessidade de 
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“trimar” (cortar) às reads, conforme seu tamanho e a qualidade das respectivas bases. Foi 

adotado o critério de seleção de sequências maiores que 100 pb e qualidade de base acima 

de 20 (valor de Phred) para a continuidade da análise e montagem dos genomas. A 

cobertura estimada do sequenciamento foi obtida a partir do cálculo: 

 

 

 

 

considerando o total de reads após seleção por qualidade e tamanho, o comprimento médio 

das reads e o tamanho esperado do genoma.   

 

4.5 Montagem, ordenação e anotação dos genomas 

 

Para a montagem ab initio dos genomas, foram utilizados os programas CLC Genomics 

Workbench 7.5.1 (CLC Bio) e Geneious R10 (Biomatters Ltd). Foram utilizados os 

seguintes parâmetros em ambos os algoritmos: tamanho mínimo de contig de 1000 pb, 

cobertura mínima de cinco sequências para fusão de variantes, detecção automática da 

distância de pares, além de permitir gaps (lacunas). A avaliação da qualidade das 

respectivas montagens foi feita a partir dos valores de número de contigs obtidos, N50, 

tamanho médio dos contigs e tamanho total da montagem.  

A ordenação dos contigs foi realizada com os programas Mauve Contig Mover 

(Rissman et al. 2009) e CONTIGuator web server (Galardini et al., 2011) utilizando como 

referência os genomas disponíveis de L. interrogans sorovar Copenhageni (NC_005823.1, 

NC_005824.1), L. borgpetersenii sorovar Hardjo-bovis (NC_008508.1, NC_0 08509.1), L. 

santarosai serovar Shermani (CP006694, CP006695), L. interrogans sorovar Bratislava 

(CP011410 e CP011411), L. noguchii sorovar Panama estirpe CZ214 

𝐶 =
𝑁º 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 𝑋 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎
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(NZ_AKWY00000000), L. inadai sorovar Lyme estirpe 10 (NZ_AHMM00000000.2) e L. 

kirschneri sorovar Valbuzzi estirpe 200702274 (NZ_AHOC00000000). Os contigs que não 

alinharam com os cromossomos foram comparados com o banco de dados não redundantes 

do GenBank (NCBI) em busca de possíveis elementos extra-cromossomais. 

A anotação automática dos genomas foi realizada pelo servidor BASys - Bacterial 

Annotation System (van Domselaar et al., 2005) e pela ferramenta Prokaryotic Genome 

Annotation Pipeline do NCBI (Tatusova et al., 2016). A curadoria das respectivas 

anotações foi feita manualmente com o programa Artemis (Carver et al., 2012) e a 

ferramenta BLASTp (Basic Local Alignment Search Tool para comparação de sequências 

de aminoácidos) do banco de dados UniProt (UniProt Consortium) para confirmação das 

sequências codificadoras (CDSs) identificadas e dos respectivos genes.  

 

4.6 Análise in silico da Tipagem por Sequenciamento de Multilocus (MLST) 

 

A predição dos alelos e sequências tipo (ST) da Tipagem por Sequenciamento de 

Multilocus (MLST) foi realizada pela ferramenta MLST 1.8 server (Larsen et al., 2012). 

Esta possibilita a busca dos genes dos três protocolos vigentes de MLST para Leptospira 

(Ahmed et al., 2006; Boonsilp et al., 2013; Varni et al., 2014) disponíveis no PubMLST 

(Public databases for molecular typing and microbial genome diversity - 

http://pubmlst.org/).  

Para os novos alelos identificados, foi realizada a verificação manual e confirmação da 

cobertura e qualidade das mutações identificadas para determinação final dos alelos e 

submissão destes e dos novos perfis alélicos para os respectivos bancos de dados para a 

identificação das novas STs. Também foi realizada a análise filogenética das sequências 

concatenadas dos respectivos genes pelo método de máxima verossimilhança utilizando o 
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programa Bionumerics 7.6 (Applied Maths) para construção das respectivas árvores 

filogenéticas. 

 

4.7 Análise comparativa de genomas 

 

Para a análise comparativa dos genomas foram feitos alinhamentos múltiplos, gráficos 

de sintenia e comparação do conteúdo gênico e proteico. Para tanto, foram utilizados os 

programas Mauve (Darling et al., 2010) e ACT - Artemis Comparison Tool (Carver et al., 

2005), além dos algoritmos BLASTn e BLASTp.  O programa BRIG - BLAST Ring Image 

Generator (Alikhan et al., 2011) foi utilizado para gerar as imagens de comparação circular 

dos genomas e plasmídeos estudados.  

Devido à grande diferença entre os genomas das distintas espécies do gênero 

Leptospira, optou-se por fazer a análise comparativa intra-espécie avaliando as variações 

existentes entre os sorogrupos e sorovares das espécies de Leptospira estudadas. A 

comparação foi feita com os genomas disponíveis no banco de dados de Whole Genome 

Shotgun (WGS) do NCBI - National Center for Biotechnology Information.  

 

4.8 Análise de wgSNP 

 

A análise de whole genome single-nucleotide polymorphism (wgSNP) foi realizada a 

partir do programa Bionumerics 7.6 (Applied Maths) apenas para as espécies L. 

interrogans, L. kirschneri e L. santarosai, por apresentarem maior número de estirpes 

estudadas. Inicialmente foi realizado o mapeamento das reads das respectivas estirpes com 

os genomas de referência: L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1.130 

(NC_005823.1, NC_005824.1), L. santarosai sorovar Shermani estirpe LT821 
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(NZ_CP006694.1, NZ_CP006695.1), L. kirschneri sorovar Valbuzzi estirpe 200702274 

(NZ_AHOC00000000) e L. kirschneri sorovar Mozdok estirpe Brem 166 

(NZ_AHQI00000000.1). Para tanto foram utilizados os parâmetros padrões do algoritmo de 

mapeamento do programa Bionumerics 7.6 (Applied Maths).  

Para a identificação e seleção dos SNPs foram estabelecidos os seguintes filtros: 

distância mínima inter-SNP de 12 pb, cobertura mínima de 5 (mínimo de 1 Fw e 1 Rv), 

remoção de posições com pelo menos uma base ambígua ou não confiável e remoção de 

posições com pelo menos um gap. A partir dos SNPs selecionados foi montada uma matriz 

de SNPs que foi utilizada para a construção de um dendrograma. Para tanto, os SNPs foram 

considerados como dados categóricos e um coeficiente de similaridade “multi-estado” 

(categorical - differences) foi utilizado para a construção do dendrograma.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Análise inicial dos genomas  

 

Após o recebimento dos arquivos do sequenciamento, as reads foram filtradas seguindo 

os padrões mínimos estabelecidos para tamanho e qualidade das sequências. A partir destas, 

foi realizada montagem ab initio dos genomas e a ordenação dos contigs obtidos. As 

informações de número de contigs obtidos, N50, tamanho médio dos contigs e tamanho 

total das respectivas montagens estão apresentadas no Quadro 1. Considerando a variação 

observada de 1,1 a 1,5 milhão de reads por estirpe, a cobertura estimada foi de 

aproximadamente 50 a 70x, considerando a espécie da estirpe sequenciada.  

 

5.2 Análise in silico da MLST 

 

Os perfis alélicos obtidos pela análise in silico da MLST são apresentados na Tabela 2. 

Os novos alelos e perfis alélicos identificados foram submetidos para os respectivos bancos 

de dados para a determinação das novas STs. Os novos números de alelos e STs que já 

foram atualizados nos respectivos bancos encontram-se destacados em vermelho.  

No caso da estirpe 34 (M34/99), como os protocolos vigentes de MLST para Leptospira 

são restritos às espécies patogênicas (L. interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii, L. 

noguchii, L. santarosai, L. weilii e L. alexanderi) estes, portanto, não se aplicam à espécie 

L. inadai. 



 

 

Quadro 1: Informações das montagens dos genomas dos isolados de Leptospira spp. (N50 e tamanhos médios e total em pares de bases - pb). 

Estirpe Espécie Sorogrupo/sorovar  Nº de contigs N50 Tamanho médio Tamanho total 

22 (LO-3) L. interrogans Canicola / Canicola  319 24.742 14.749 4.704.942 

23 (LO-4) L. interrogans Canicola / Canicola  49 200.400 96.916 4.748.911 

37 (GR5) L. interrogans Pomona / Pomona  73 121.968 62.934 4.594.183 

39 (LPF) L. interrogans Pomona / Pomona  406 19.349 11.270 4.575.676 

76 (OV5) L. interrogans Sejroe / Hardjo*  46 202.280 103.828 4.776.130 

86 (SU5) L. interrogans Australis /   133 72.764 36.906 4.908.622 

72 (U73) L. noguchii Panama /  279 24.125 17.093 4.769.122 

62 (LO-24) L. borgpetersenii Ballum / Ballum  37 175.012 107.482 3.964.077 

71 (UCR5RB1) L. kirschneri Grippotyphosa /  89 95.650 48.875 4.341.139 

47 (M36/05) L. kirschneri Pomona / Mozdok  44 241.247 80.262 4.460.519 

55 (M110/06) L. kirschneri Pomona /  78 101.783 59.324 4.616.844 

10 (M4/98) L. santarosai Sejroe / 
1
  68 122.500 59.900 4.073.226 

24 (LO-9) L. santarosai Grippotyphosa/Grippotyphosa  96 104.964 43.164 4.143.777 

27 (2ACAP) L. santarosai Grippotyphosa/ Bananal  44 204.237 93.180 4.099.932 

52 (M72/6-6) L. santarosai Grippotyphosa/ Grippotyphosa  59 200.288 69.688 4.111.639 

68 (M52/8-19) L. santarosai -  44 163.662 95.948 4.221.754 

34 (M34/99) L. inadai Lyme / Lyme  62 163.633 73.827 4.577.281 

1
 Sorovar Hardjoprajitno / Guaricura. 

*
 L. interrogans sorogrupo Sejroe sorovar Hardjo tipo Hardjoprajitno.



 

 

Tabela 2: Distribuição dos alelos e sequências tipo (STs) identificados nos genomas estudados, segundo o protocolo de MLST. 

Estirpe 

Ahmed et al., 2006 
1
  Boonsilp et al. (2013) 

2
  Varni et al. (2014) 

3
 

adk icdA lipL32 lipL41 rrs2 secY ST  caiB glmU mreA pfkB pntA sucA tpiA ST  adk glmU icdA lipL32 lipL41 mreA pntA ST 

22 (LO-3) 2 1 1 1 2 6 34
▲

  5 3 5 4 3 3 3 37
▲

  3 2 3 3 3 1 3 3
▲

 

23 (LO-4) 2 1 1 1 2 6 34
▲

  5 3 5 4 3 3 3 37
▲

  3 2 3 3 3 1 3 3
▲

 

37 (GR5) 2 2 3 4 2 6 58
▲

  16 3 5 4 3 3 3 140
▲

  3 2 2 10 4 1 3 52
▲

 

39 (LPF) 2 2 3 4 2 6 58
▲

  16 3 5 4 3 3 3 140
▲

  3 2 2 10 4 1 3 52
▲

 

76 (OV5) 5 2 2 3 2 3 74  3 1 4 7 1 2 1 20
▲

  4 1 2 2 2 4 2 6 

86 (SU5) 2 2 2 2 1 5 49  6 6 2 13 13 2 2 51  3 7 2 2 5 9 7 98 

72 (U73) 62 72 7 43 24 52 137  34 59 63 82 70 65 44 231  55 32 45 20 38 39 36 97 

62 (LO-24) NA 61 10 15 20 49 Nv ST  12 24 26 67 32 30 36 149
▲

  56 26 46 34 50 36 37 99 

71 (UCR5RB1) 13 24 11 16 12 22 94
▲

  23 19 18 31 20 13 22 110
▲

  28 25 21 8 7 7 11 100 

47 (M36/05) 15 25 11 16 12 21 98
▲

  23 13 18 33 25 15 22 117  7 5 22 8 7 7 5 101 

55 (M110/06) 16 NA 12 19 NA 20 Nv ST  24 60 17 30 19 22 22 232  57 33 47 35 49 17 16 102 

10 (M4/98) 51 46 22 23 10 40 140  43 58 62 54 48 49 48 225  58 34 28 36 51 40 38 103 

24 (LO-9) 36 39 15 32 10 40 141  43 41 44 55 50 49 48 226  59 16 26 37 52 21 20 104 

27 (2ACAP) 36 39 15 32 10 34 120  43 41 44 55 50 49 48 226  59 16 26 37 52 21 20 104 

52 (M72/6-6) NA 39 NA 23 10 NA Nv ST  44 40 44 54 48 64 48 227  60 35 26 38 51 21 38 105 

68 (M52/8-19) NA NA 22 32 10 NA Nv ST  55 41 44 55 50 49 48 228  61 16 48 36 52 21 20 106 

▲STs que incluem mais de um sorogrupo/sorovar.  NA – Novos alelos. Nv ST – Novo ST. Em vermelho são destacados novos alelos e STs já atualizados nos respectivos bancos 

1 – Identificação das STs: 34 - L. interrogans sorogrupo Canicola/Djasiman; 58 - L. interrogans sorogrupo Pomona sorovar Pomona/Kennewicki; 74 - L. interrogans sorogrupo Serjoe sorovar Hardjo tipo Prajitno; 94 - L. kirschneri sorogrupo 

Grippotyphosa/Canicola; 98 - L. kirschneri sorogrupo Pomona sorovar Mozdok/Tsaratsovo; 120 – L. santarosai sorogrupo Grippotyphosa sorovar Bananal.   

2 – Identificação das STs: 20 - L. interrogans sorogrupo Serjoe sorovar Hardjo/Haemolytica; 37 - L. interrogans sorogrupo Canicola/Pyrogenes; 110- L. kirschneri sorogrupo Grippotyphosa sorovar Grippotyphosa/Valbuzzi/Vanderhoedeni; 117 - 

L. kirschneri sorogrupo Pomona sorovar Mozdok; 140 - L. interrogans sorogrupo Pomona/Grippotyphosa/Pyrogenes; 149 - L. borgpetersenii sorogrupo Ballum sorovar Ballum/Castellonis.  

3 – Identificação das STs: 3 - L. interrogans sorogrupo Canicola/Pomona; 6 - L. interrogans sorogrupo Serjoe sorovar Hardjoprajitno; 52- L. interrogans sorogrupo Pomona/Sejroe. 
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Pode-se observar que as estirpes de L. interrogans apresentaram resultados na MLST 

congruentes com a sua identificação prévia. Isto também é evidenciado na análise 

filogenética das sequências concatenadas dos respectivos genes na qual, além de se 

agruparem com as demais STs da espécie L. interrogans (Figuras 1 a 3), as estirpes dos 

sorogupos Canicola, Pomona, Australis e Sejroe se agrupam com as demais representantes 

dos respectivos sorogrupos (Figura 4); a única exceção é a estirpe 86 (SU5), do sorogrupo 

Australis, que apresenta nova combinação de alelos para o protocolo de Varni et al. (2014) 

(Figura 4-B).  

No caso de L. kirschneri, as estirpes 71 (UCR5RB1) e 47 (M36/05) apresentam STs 

congruentes com a sua identificação prévia nos protocolos de Boonsilp et al. (2013) e 

Ahmed et al. (2006). No entanto, a estirpe 55 (M110/06), apesar de ser do mesmo 

sorogrupo que a 47 (M36/05) (sorogrupo Pomona), apresenta novos alelos nos três 

protocolos de MLST e se distancia das demais estirpes brasileiras de L. kirschneri em mais 

de três genes.  

As estirpes de L. santarosai, assim como as de L. borgpetersenii e L. noguchii, possuem 

novos alelos e/ou perfis alélicos para pelo menos dois dos protocolos vigentes de MLST. 

No entanto, as estirpes brasileiras de L. santarosai são mais próximas entre si apresentando, 

em sua maioria, variação em um a três genes. Essa proximidade também é evidenciada na 

análise filogenética (Figuras 1 a 3). Pode-se observar que para os protocolos de Boonsilp et 

al. (2013) e Varni et al. (2014) (Figuras 1 e 2), a distinção das espécies é clara entre as STs 

e, apesar das estirpes estudadas se agruparem com as demais L. santarosai, nota-se um 

agrupamento próprio das STs de origem brasileira. Já o protocolo de Ahmed et al. (2006) 

apresenta maior dispersão das STs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árvore de máxima verossimilhança baseada nas sequências concatenadas do protocolo de MLST de Boonsilp et al. (2013). 



 

 

 

 

Figura 2: Árvore de máxima verossimilhança basea,,da nas sequências concatenadas do protocolo de MLST de Varni et al. (2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Árvore de máxima verossimilhança baseada nas sequências concatenadas do protocolo de MLST de Ahmed et al. (2006). 

 



 

 

 

Figura 4: MSTs dos três protocolos vigentes de MLST (A - Boonsilp et al. (2013); B - Varni et al. (2014); C - Ahmed et al. (2006)) específicas para as 

estirpes de L. interrogans com destaque para os sorogrupos Canicola, Pomona, Australis e Sejroe. 

A B C 
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5.3 Análise comparativa de genomas 

 

5.3.1 L. interrogans sorovar Canicola 

 

A partir da montagem do genoma das estirpes 22 (LO-3) e 23 (LO-4) foi realizada a 

ordenação dos contigs pela referência L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1.130 e 

a comparação com os contigs disponíveis das estirpes de L. interrogans sorovar Canicola 

P2655 (AOWJ00000000.1) e LV133 (AKWU00000000.2). A estirpe LV133 foi isolada de 

humano no Brasil, enquanto que a estirpe P2655 foi isolada de um rato em Portugal.  

Na montagem inicial (draft), as estirpes 22 (LO-3) e 23 (LO-4) apresentaram, 

respectivamente, aproximadamente 4,2 e 4,3 Mb para o cromossomo 1 e 400 e 422 kb para 

o cromossomo 2. Os contigs que não alinharam com os cromossomos apresentaram alta 

identidade (>99%) com os plasmídeos da estirpe chinesa de L. interrogans sorovar 

Canicola pGui1 (NC_025136) e pGui2 (NC_025197) (Zhu et al., 2014). O mesmo processo 

de ordenação dos contigs e BLASTn com os plasmídeos foi realizado para as estirpes 

P2655 e LV133. Apenas a estirpe LV133 apresentou sequências semelhantes à pGui1 e 

pGui2, enquanto que a estirpe P2655 possui apenas pGui1.  

Em relação ao conteúdo cromossomal, todas as estirpes apresentaram alta sintenia e 

99% de identidade, ao nível de DNA (Figura 5). Estas possuem os principais fatores de 

virulência de Leptospira: lipoproteínas LipL32 e LipL41; fatores “immunoglobulin-like” 

LigA, LigB e LigC; flagelina; proteína “OmpA-like” Loa22. Os respectivos genes desses 

fatores apresentam 100% de identidade com os da estirpe patogênica L. interrogans sorovar 

Copenhageni L1.130. As estirpes 22 (LO-3) e 23 (LO-4) apresentam ainda genes 

codificadores de acetiltransferases AACs da superfamília GNAT (Gcn5-related N-

acetyltransferases) que estão relacionadas à resistência a neomicina e gentamicina, além de 
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transportadores AcrB e MatE que estão relacionadas à resistência a fluoroquinolonas e a 

aminoglicosídeos.  

Destaca-se ainda no cromossomo 1 (Figura 5-A), regiões de deleção (setas vermelhas) 

nas estirpes do sorovar Canicola comparadas à referência L. interrogans sorovar 

Copenhageni estirpe L1.130. Estas regiões variantes correspondem à transposases, 

proteínas hipotéticas e proteínas de membrana. Situação semelhante é também observada 

no cromossomo 2 (Figura 5-B). No entanto, pode-se observar que a estirpe 22 (LO-3) ainda 

se sobressai com maior variação de sua sequência mesmo em relação às demais estirpes do 

sorovar Canicola. 

Em relação ao conteúdo plasmidial, todas as sequências semelhantes aos plasmídeos 

pGui apresentam conteúdo GC menor do 34% diferindo do conteúdo cromossomal. A 

estirpe P2655 possui uma sequência com identidade acima de 99% com o plasmídeo pGui1, 

enquanto que as sequências homólogas de pGui1 das estirpes brasileiras LV133, 22 (LO-3) 

e 23 (LO-4) apresentam variações de tamanhos (Figura 6-A). A principal diferença entre as 

estirpes brasileiras é observada na sequência similar ao plasmídeo pGui2. As estirpes de 

suínos apresentam a sequência pGui2 maior, aproximadamente 11,2 kb, do que a sequência 

chinesa original e o plasmídeo da estirpe humana LV133 (Figura 6-B). Esta sequência de 

inserção das estirpes de suínos corresponde, em sua maioria, a transposases e proteínas de 

domínio AAA ATPase relacionadas aos processos de replicação e recombinação.  

 

  



 

 

A  

          B  

Figura 5: Representação esquemática do alinhamento dos cromossomos 1 (A) e 2 (B) das estirpes 

de L. interrogans sorovar Canicola utilizando como referência a estirpe patogênica L. interrogans 

sorovar Copenhageni L1.130. Setas vermelhas indicam áreas de diferenças entre as sequências dos 

sorovares Canicola e Copenhageni. 



 

 

A  

 

B 

Figura 6: A - Representação esquemática do alinhamento das sequências semelhantes ao 

plasmídeo pGui1. B – Gráfico de sintenia das sequências semelhantes ao plasmídeo pGui2 

(barras vermelhas correspondem a >99% identidade). 

22 (LO-3) 

pGui2 

23 (LO-4) 

pGui2 

 

LV133 
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5.3.2 L. interrogans sorovar Pomona 

  

Na análise comparativa dos genomas das estirpes do sorovar Pomona, os contigs 

obtidos foram ordenados pela referência L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 

L1.130. Para a análise comparativa foram utilizadas as estirpes de L. interrogans sorovar 

Pomona UT364 (AHNX02000001), Fox32256 (AOHG01000001), CSL4002 

(ANMZ01000001), CSL10083 (AOHJ01000001), Kennewicki LC82-25 (AHMK0 

2000002) e Pomona (AFLT02000001). As estirpes UT364, Pomona e Kennewicki são 

originárias de humanos da Tailândia, Austrália e dos Estados Unidos, respectivamente, 

enquanto que as estirpes CSL10083 e CSL4002 foram isoladas de mamíferos marinhos da 

costa californiana e a estirpe Fox32256 foi isolada de uma raposa-das-ilhas também na 

Califórnia.  

A partir da montagem e ordenação, as estirpes 37 (GR5) e 39 (LPF) apresentaram, 

aproximadamente, 4,18 e 4,19 Mb para o cromossomo 1 e 380 e 450 kb para o cromossomo 

2, respectivamente. Não foram identificados elementos extra-cromossomais nas estirpes do 

sorovar Pomona quando comparadas com as sequências disponíveis no GenBank (incluindo 

os plasmídeos publicados dos sorovares Lai, Linhai e Canicola e de L. biflexa).  

Em relação ao conteúdo cromossomal, as estirpes do sorovar Pomona apresentaram alta 

sintenia e identidade, ao nível de DNA. As estirpes possuem os principais fatores de 

virulência de Leptospira (lipoproteínas, fatores “immunoglobulin-like”, flagelina). Estas 

também possuem regiões, em ambos os cromossomos, distintas da referência L. interrogans 

sorovar Copenhageni estirpe L1.130, sendo estas regiões ausentes em todas as estirpes do 

sorovar Pomona (Figura 7).  

 



 

 

 

A  

 

    B  

Figura 7: Representação esquemática do alinhamento dos cromossomos 1 (A) e 2 (B) das estirpes de 

L. interrogans sorovar Pomona utilizando como referência a estirpe patogênica L. interrogans sorovar 

Copenhageni L1.130. Setas vermelhas indicam áreas de diferenças entre as sequências dos sorovares 

Pomona e Copenhageni. 
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5.3.3 L. interrogans sorogrupo Australis 

 

Para ordenação e análise da estirpe 86 (SU5) foi utilizado o genoma da estirpe PigK151, 

isolada de um suíno nos EUA e recentemente publicada como exemplar de L. interrogans 

sorovar Bratislava (CP011410 e CP011411), com o qual os contigs da estirpe 86 (SU5) 

apresentaram alta identidade. Dessa forma, foi possível montar para a estirpe 86 (SU5) duas 

estruturas cromossomais com, aproximadamente, 4,52 Mb e 375 kb correspondendo aos 

cromossomos 1 e 2, respectivamente.  

Destaca-se a variação de tamanho dos genomas das estirpes PigK151 e 86 (SU5) 

quando comparadas à referência disponível de L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 

L1.130. Apesar de apresentar alta sintenia e identidade com as estirpes L1.130 e PigK151, 

o genoma da estirpe 86 (SU5) apresenta áreas de inserções que não existem nas sequências 

das anteriores. Essas regiões podem ser evidenciadas nas figuras 8 e 9. No cromossomo 1 

(Figura 8), essas áreas correspondem, em sua maioria, a proteínas de fagos e profagos, 

transposases e proteínas hipotéticas. Destacam-se também no cromossomo 1, algumas áreas 

de inversão dos genomas das estirpes PigK151 e 86 (SU5) em relação a referência L1.130 

(Figura 8-B); essas áreas encontram-se flanqueadas por transposases, em sua maioria.  

Já no cromossomo 2 (Figura 9), chama atenção uma região de inserção da estirpe 86 

(SU5) (área destacada por colchete e asterisco na Figura 9) de, aproximadamente, 24 kb 

composta por proteínas hipotéticas e proteínas de domínio de função desconhecida (DUFs 

proteins), além de proteínas do sistema de fosfotransferases (PTS) e transferases que 

também estão presentes no genoma da estirpe PigK151. As demais áreas de diferença entre 

as estirpes 86 (SU5), PigK151 e L1.130 correspondem à transposases. 
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  B 

Figura 8: Representação esquemática do alinhamento do cromossomo 1 das estirpes 86 (SU5), PigK151 

e L1.130. A - Comparação circular do cromossomo 1 com referência interna a estirpe 86 (SU5) (linha 

preta interna). Setas vermelhas indicam áreas de diferenças entre as sequências (inserções em 86 (SU5)). 

B – Alinhamento múltiplo com definição de blocos de sequências homólogas; as setas vermelhas 

indicam áreas de diferenças entre as sequências e as linhas pretas indicam exemplos de blocos de 

sequências invertidas. 
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Figura 9: Representação esquemática do alinhamento do cromossomo 2 das estirpes 86 (SU5), 

PigK151 e L1.130. A - Comparação circular do cromossomo 2 tendo como referência interna a estirpe 

86 (SU5) (linha preta interna). Setas e colchete vermelhos indicam áreas de diferenças entre as 

sequências (inserções da 86 (SU5)). B – Gráfico de sintenia das sequências do cromossomo 2 (barras 

vermelhas correspondem a >99% identidade).  
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5.3.4 L. interrogans sorovar Hardjo tipo Hardjoprajitno 

 

Os contigs da estirpe 76 (OV5) foram ordenados com a referência L. interrogans 

sorovar Copenhageni estirpe L1.130. Devido a inexistência de sequências disponíveis de L. 

interrogans sorogrupo Sejroe sorovar Hardjo, até o momento, a análise comparativa da 

estirpe 76 (OV5) foi limitada às referências L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 

L1.130 e L. interrogans sorovar Lai estirpe 56601.  

Dessa forma, foi possível montar para a estirpe 76 (OV5) os cromossomos 1 e 2 com, 

aproximadamente, 4,39 Mb e 290 kb, respectivamente. No cromossomo 1 (Figura 10-A), 

pode-se observar áreas de inserções na estirpe 76 (OV5) que correspondem a proteínas 

hipotéticas, transposases e proteínas de membrana, em sua maioria, que podem estar 

associadas às diferenças entre os sorogrupos/sorovares. Em relação ao conteúdo gênico, não 

se observa muita variação entre as sequências sendo identificados os principais genes de 

virulência de Leptospira, além de genes relacionados a mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos e a metais pesados, como czcA e czcD.   

No cromossomo 2, observa-se uma diminuição (deleção) da sequência da estirpe 76 

(OV5) quando comparada às referências (área indicada pelo colchete na Figura 10-B). Essa 

região de, aproximadamente, 60 kb é composta por proteínas hipotéticas, fosfatases, 

oxidoredutases, metiltransferases, proteína de choque térmico e proteínas de membranas, 

além de sequências de repetição e transposases distribuídas por toda sua extensão. Existe 

uma segunda área de deleção (~5 kb) no cromossomo 2, aproximadamente na posição 105 

kb do genoma da estirpe L1.130, que também é flanqueada por sequências de repetição e 

transposases e é composta por proteínas hipotéticas, peptidase e adenilato ciclase. 
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Figura 10: Representação esquemática do alinhamento dos cromossomos 1 (A) e 2 (B) da estirpe 76 

(OV5) e das referências L. interrogans sorovar Copenhageni e L. interrogans sorovar Lai. Setas e 

colchete vermelhos indicam áreas de diferenças entre as sequências. 
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5.3.5 L. noguchii sorogrupo Panama 

 

No caso da L. noguchii, não existe disponível ainda uma referência de genoma 

“fechado”, ou seja, uma sequência única para os cromossomos 1 e 2 com curadoria 

apropriada de um dos bancos de dados do International Nucleotide Sequence Database 

Collaboration (GenBank /DDBJ /EMBL). Para L. noguchii existem apenas depósitos de 

contigs anotados disponíveis no banco de Whole Genome Shotgun (WGS), sendo indicado 

como genoma representativo L. noguchii sorovar Panama estirpe CZ214 

(NZ_AKWY00000000).  

Dessa forma, os contigs obtidos na montagem da estirpe 72 (U73) foram ordenados 

pelas sequências disponíveis da estirpe CZ214. As sequências de L. noguchii foram 

analisadas na forma de WGS, ou seja, sem a definição dos cromossomos. Em relação ao 

conteúdo gênico, foram identificados os principais genes de virulência que codificam 

lipoproteínas e fatores “immunoglobulin-like”, como lipL41, lipL36, lolC/D e ligA. 

Também foram identificados diversos genes relacionados a mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos, incluindo bombas de efluxo (mdtA, mdtB, norM), além de genes de 

resistência a metais pesados como sugE, czcA e czcD.   

A análise comparativa foi realizada com a estirpe CZ214 (Panama) e os demais contigs 

disponíveis de L. noguchii estirpes: ZUN142 (sorovar Autumnalis) (AHOP00000000.2), 

1993005606 (AHMF00000000.2), 2001034031 (AKXB00000000.2), 2006001870 

(AFLY00000000.2), 2007001578 (AHMH00000000.2) e Bonito (AOHH00000000.1). 

Pode-se observar na Figura 11 que, apesar de existir alta identidade entre as sequências, 

existem também áreas de diferença entre as estirpes 72 (U73), Autumnalis, 1993005606, 

2001034031, 2006001870, 2007001578 e Bonito quando comparadas com a CZ214 

(Panama). Essas regiões são compostas por proteínas hipotéticas e também possuem 

diversas proteínas relacionadas às sequências de inserção (IS) IS1500, IS1501, IS1502 e 

ISLin2.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Representação esquemática do alinhamento das estirpes de L. noguchii utilizando 

como referência a estirpe CZ214 (Panama) (linha preta interna). As setas vermelhas indicam 

áreas de diferenças entre as sequências. 

 

5.3.6 L. borgpetersenii sorovar Ballum 

 

Para a estirpe 62 (LO-24), foi utilizada a referência de L. borgpetersenii sorovar Hardjo-

bovis estirpe L550 para ordenação dos contigs. Esta também foi utilizada na análise 

comparativa conjuntamente com a estirpe JB197 (sorovar Hardjo-bovis) (NC_008510.1; 

NC_008511.1). Apesar de apresentarem alta similaridade, as sequências da estirpe 62 (LO-

24) também possuem muita variação na sua disposição (blocos de sequências invertidas nos 

genomas) (Figura 12-A). Essas regiões estão, em sua maioria, flanqueadas por sequências de 

inserção, como por exemplo, IS533, IS1501, IS1502 e IS1500A. 
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Figura 12: Representação esquemática do alinhamento do cromossomo 1 das estirpes de L. 

borgpetersenii. A – Alinhamento múltiplo com definição de blocos de sequências homólogas; 

as linhas indicam os blocos de sequências invertidas. B - Comparação circular dos 

cromossomos 1 tendo como referência interna a estirpe 62 (LO-24) (linha preta interna). 
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Em relação ao conteúdo gênico, foram identificados os principais genes de virulência, como 

lolC/D, lipA/B, fliG/F e ligA, além de genes de resistência aos antimicrobianos (tetA, ermA e 

genes codificadores de bombas de efluxo - norM e ykkD) e genes codificadores de proteínas de 

resistência a fagos. Destacam-se as diferenças nas sequências do cromossomo 2 (Figura 13); a 

estirpe 62 (LO-24) apresenta uma diminuição de, aproximadamente, 96 kb comparada às estirpes 

L550 e JB197. Foram identificadas duas áreas de deleção: a primeira (~57 kb – região A na 

Figura 13) é composta principalmente por proteínas hipotéticas, transposases, integrases, 

fosfolipases e proteínas de membrana, e é flanqueada por IS1533; a segunda área (~39 kb – 

região B na Figura 13) é composta por proteínas hipotéticas, permeases, proteínas da biossíntese 

de polissacarídeos, ferredoxina, transferases do sistema precorrina-cobalamina e IS1533, sendo 

que não são observadas outras ISs flanqueando a região.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Gráfico de sintenia das sequências do cromossomo 2 das estirpes de L. 

borgpetersenii (barras vermelhas correspondem a >99% identidade). Em destaque as áreas de 

deleção na estirpe 62 (LO-24) de ~57 kb (região A) e ~39 kb (região B).  
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5.3.7 L. kirschneri 

 

Para análise das estirpes de L. kirschneri, como também não existe disponível ainda 

uma referência de genoma “fechado”, foi utilizado para ordenação dos contigs o genoma 

representativo L. kirschneri sorovar Valbuzzi estirpe 200702274 (NZ_AHOC00000000). A 

análise comparativa das estirpes 71 (UCR5RB1), 47 (M36/05) e 55 (M110/06) foi realizada 

em conjunto utilizando também os genomas representativos do sorovares Valbuzzi estirpe 

200702274 e Mozdok estirpe Brem 166 (NZ_AHQI00000000.1).  

Em relação ao conteúdo gênico, não se observa grande variação entre as estirpes 71 

(UCR5RB1), 47 (M36/05) e 55 (M110/06). Foram identificados os principais genes de 

virulência como ligA/T, lolC/D, lipA, fliG/F e genes codificadores de proteínas flagelares, 

além de genes de resistência aos antimicrobianos (tetA, ermA) e codificadores de bombas 

de efluxo (norM, mdtA e qacA). Pode-se observar na Figura 14-A que a estirpe 71 

(UCR5RB1) apresenta maior identidade com o sorovar Valbuzzi enquanto que a estirpe 47 

(M36/05) é mais próxima do sorovar Mozdok. As regiões de diferença entre essas estirpes 

são compostas, em sua maioria, por proteínas hipotéticas, transposases e proteínas de 

membrana.  

A estirpe 55 (M110/06) se diferencia das demais L. kirschneri estudadas. Pode-se 

observar na Figura 14-B que, apesar de existir similaridade entre as sequências, existem 

também várias áreas de diferença entre as estirpes 71 (UCR5RB1), Valbuzzi, 47 (M36/05) 

e Mozdok quando comparadas com a 55 (M110/06). Estas regiões variantes entre as 

estirpes de L. kirschneri correspondem a proteínas hipotéticas, transposases e proteínas de 

membrana.  



 

 

A  

B  

Figura 14: Representação esquemática do alinhamento das estirpes de L. kirschenri. A - 

Comparação circular tendo como referência interna a estirpe 47 (M36/05) (linha preta 

interna). B - Comparação circular tendo como referência interna a estirpe 55 (M110/06) (linha 

preta interna). 
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5.3.8 L. inadai sorovar Lyme 

 

De forma semelhante às estirpes de L. noguchii e L. kirschneri, ainda não existe 

disponível uma referência de genoma “fechado” de L. inadai, de tal forma que foi utilizado 

para ordenação dos contigs o genoma representativo L. inadai sorovar Lyme estirpe 10 

(NZ_AHMM00000000.2) sem a definição dos cromossomos. Em relação ao conteúdo 

gênico, foram identificados alguns genes de virulência, como ligA, lipA e lolC/D, e genes 

codificadores de proteínas flagelares como fliG/F. Também foram identificados genes 

relacionados a mecanismos de resistência aos antimicrobianos (tetA), incluindo bombas de 

efluxo (mdtC, norM), além de genes de resistência a metais pesados e antissépticos (merR, 

sugE qacA). 

Para a análise comparativa também foram utilizados os contigs disponíveis de L. 

broomii sorovar Hurstbridge estirpe 5399 (NZ_AHMO00000000) e L. fainei sorovar 

Hurstbridge estirpe BUT6 (NZ_AKWZ00000000), que correspondem às espécies mais 

próximas de L. inadai. Pode-se observar na Figura 15 que a estirpe 34 (M34/99) apresenta 

maior identidade com a sequência de L. inadai sorovar Lyme estirpe 10 e que existem 

áreas de diferença entre os genomas de L. inadai e L. broomii e L. fainei. Apesar das 

espécies apresentarem similaridade de conteúdo (>80% similaridade genética), as 

sequências também apresentam variação na sua disposição (blocos de sequências 

invertidas nos genomas) entre as espécies (Figura 16). 

Foi identificado na estirpe 34 (M34/99) um fragmento extra-cromossomal que 

apresenta alta identidade (> 99%) com o bacteriófago LinZ_10 (KF114880) descrito em L. 

inadai sorovar Lyme estirpe 10. Existe apenas uma variação de ~2,3 kb entre as sequências 

devido a ausência das proteínas da família da IS66 na estirpe 34 (M34/99). Este fragmento, 

assim como o bacteriófago LinZ_10, é composto em sua maioria por proteínas hipotéticas. 

Adicionalmente, existem blocos de sequências invertidas (Figura 17). Dessa forma, a 

estirpe brasileira de L. inadai sorogrupo Lyme foi caracterizada com conteúdo 

cromossomal de 4.464.770 pb e o fragmento phage-like Lin_34 de 87.308 pb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figura 15: Comparação circular dos genomas das estirpes de L. inadai, L. broomii e L. fainei. 

 

 

Figura 16: Alinhamento múltiplo dos genomas das estirpes de L. inadai, L. broomii e L. 

fainei com definição de blocos de sequências homólogas. 
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Figura 17: Gráfico de sintenia da sequência semelhante ao bacteriófago LinZ_10 (barras azuis 

correspondem a sequências invertidas > 99 % identidade). 

 

5.3.9 L. santarosai 

 

A partir da montagem do genoma das estirpes de L. santarosai foi realizada a 

ordenação dos contigs pela referência L. santarosai sorovar Shermani estirpe LT821 

(NZ_CP006694.1, NZ_CP006695.1). As estirpes apresentaram, aproximadamente, 3,75 a 

3,94 Mb para o cromossomo 1 e 218 a 354 kb para o cromossomo 2; não foram 

identificados elementos extra-cromossomais nas montagens realizadas.  

Em relação ao conteúdo cromossomal, as estirpes apresentaram alta sintenia e 

identidade, ao nível de DNA. No cromossomo 1, são observadas regiões de diferença entre 

a referência  e as estirpes brasileiras (Figura 18). Em relação ao conteúdo gênico, não se 

observa muita variação entre as sequências sendo identificados os principais genes de 

LinZ_10 

M34/99 
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virulência de Leptospira, além de genes relacionados a mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos, principalmente à tetraciclina, fluoroquinolonas e β-lactâmicos. Também 

foram identificados genes de resistência a metais pesados, principalmente relacionados ao 

operon de resistência a cádmio, zinco e cobalto (complexo czc), a homeostase de cobre, 

além de resistência a amônio quaternário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Comparação circular do cromossomo 1 das estirpes de L. santarosai. 

 

No cromossomo 2, foram identificadas duas áreas de deleção nas estirpes 10 (M4/98) e 

68 (M52/8-19): a primeira (~72 kb – região A na Figura 19-B) é composta, principalmente, 

por proteínas hipotéticas, transposases, fosfolipases, fosfatases e lipoproteínas, além de 

componentes das sequências de inserção IS1533 e IS407; a segunda área (~37 kb – região 

B na Figura 19-B) é composta por proteínas hipotéticas, permeases, proteínas da
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biossíntese de polissacarídeos e transferases do sistema precorrina-cobalamina. No entanto, 

ambas as regiões não são propriamente flanqueadas por ISs. Em relação à estirpe 27 (2ACAP), 

esta apresenta maior similaridade à referência, enquanto que a estirpe 52 (M72/6-6) possui áreas 

de inserções (~40 kb) (Figura 19-A) compostas, principalmente, por proteínas hipotéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Comparação do cromossomo 2 das estirpes de L. santarosai. A – Alinhamento múltiplo 

com definição de blocos de sequências homólogas. B – Gráfico de sintenia (barras vermelhas 

correspondem a sequências com >99% identidade). 
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5.4 Análise de wgSNP 

 

Na análise de wgSNP das estirpes de L. interrogans, pode-se observar na Figura 20 que, para 

ambos os cromossomos, os sorogrupos de L. interrogans se distinguem em dois grupos, sendo 

um formado pelos sorogrupos Pomona e Canicola e o outro pelas demais estirpes estudadas. Para 

os sorogrupos Canicola e Pomona foi identificado, aproximadamente, o dobro de SNPs do que 

nos sorogrupos Sejroe e Australis o que justifica o distanciamento destes sorogrupos do genoma 

de referência e a maior proximidade entre eles (Quadro 2). Apesar dos sorogrupos Sejroe e 

Australis apresentarem maior proximidade com a referência Copenhageni, a similaridade deles 

entre si varia entre os cromossomos.   

 

Quadro 2: Total de posições (SNPs) selecionadas para análise de wgSNP de L. interrogans. 

Estirpe Sorogrupo Cromossomo 1 Cromossomo 2 

22 (LO-3) Canicola 11415 1153 

23 (LO-4) Canicola 11521 1175 

37 (GR5) Pomona 11628 1163 

39 (LPF) Pomona 11533 1196 

75 (OV5) Sejroe 6462 640 

85 (SU5) Australis 7288 688 

 

Em relação à análise das estirpes de L. santarosai, pode-se observar na Figura 21 que, assim 

como na análise da MSLT, as estirpes brasileiras de L. santarosai se agrupam entre si e se 

distanciam do genoma de referência. Para o cromossomo 1, as estirpes do sorogrupo 

Grippotyphosa apresentam maior proximidade do que no cromossomo 2 (Quadro 3), sendo que 

as estirpes 24 (LO-9) e 27 (2ACAP) apresentam perfil praticamente “clonal” em ambos os 

cromossomos. Já a estirpe 68 (M52/8-19) se distancia das demais estirpes brasileiras conforme 

observado na análise comparativa e na MLST. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Representação esquemática da análise de wgSNP das estirpes de  L. interrogans. Representação dos SNPs identificados e respectiva análise de 

agrupamento segundo cromossomo (A – cromossomo 1 e B – cromossomo 2). 
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Figura 21: Representação esquemática da análise de wgSNP das estirpes de  L. santarosai. Representação dos SNPs identificados e respectiva análise de 

agrupamento segundo cromossomo (A – cromossomo 1 e B – cromossomo 2). 
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Quadro 3: Total de posições selecionadas para análise de wgSNP de L. santarosai. 

Estirpe Sorogrupo Cromossomo 1 Cromossomo 2 

24 (LO-9) Grippotyphosa 3703 789 

27 (2ACAP) Grippotyphosa 4021 837 

52 (M72/6-6) Grippotyphosa 3969 820 

10 (M4/98) Sejroe 4003 837 

68 (M52/8-19) - 3799 786 

 

No caso da análise das estirpes de L. kirschenri, foram utilizadas como referência L. 

kirschneri sorovar Valbuzzi estirpe 200702274 (NZ_AHOC00000000) e L. kirschneri 

sorovar Mozdok estirpe Brem 166 (NZ_AHQI00000000.1), sem a diferenciação dos 

cromossomos. Também foi utilizado o genoma da estirpe brasileira de L. kirschneri 

sorovar Mozdok de origem humana (parceria com Universidade Federal de Pelotas). Dessa 

forma, pode-se observar a proximidade dos genomas do sorovar Mozdok e o padrão de 

“clonalidade” das estirpes brasileiras (Figura 22-A). De forma semelhante, é evidente a 

similaridade da estirpe 71 (UCR5RB1) com o sorovar Valbuzzi (Figura 22-B) conforme 

observado anteriormente na análise genômica comparativa, além do distanciamento da 

estirpe 55 (M110/06) dos demais genomas (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Total de posições selecionadas para análise de wgSNP de L. kirschneri. 

Estirpe Sorogrupo Sorovar Mozdok Sorovar Valbuzzi 

47 (M36/05) Pomona 74 8142 

61H
*
 Pomona 73 8279 

55 (M110/06) Pomona 19562 19879 

71 (UCR5RB1) Grippotyphosa 8312 520 

* 
Estirpe brasileira de L. kirschneri sorovar Mozdok de origem humana (parceria com Universidade Federal 

de Pelotas). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Representação esquemática da análise de wgSNP das estirpes de  L. kirschneri. Representação dos SNPs identificados e respectiva análise de 

agrupamento segundo referência utilizada (A – sorovar Mozdok e B – sorovar Valbuzzi). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A análise genômica já ampliou o horizonte do estudo da patogênese e evolução das 

espécies de Leptospira. A variação e plasticidade de conteúdo e estrutura genômica das 

espécies e sorovares já estudados (Nascimento et al., 2004; Picardeau et al., 2008; Ricaldi 

et al., 2012; Fouts et al., 2016) parecem ser um dos principais desafios para o estudo 

genômico de Leptospira. No entanto, é devido a falta de informação - de origem e 

identificação - dos genomas de Leptospira disponíveis no GenBank que a análise genômica 

comparativa é comprometida, pois impede a utilização de sequências que poderiam não 

apenas melhorar a análise e montagem dos genomas, mas também poderiam originar novas 

descobertas sobre o gênero.  

A existência de genomas de referência, com montagem finalizada, representando 

apenas as espécies L. biflexa, L. borgpetersenii, L. interrogans e L. santarosai, também é 

outro obstáculo para o estudo genômico de Leptospira. Apesar de não interferir na 

montagem com algoritmo ab initio, a falta de referência compromete a ordenação, anotação 

e comparação de genomas, pois são etapas que necessitam de modelo (Mardis et al, 2002; 

Ekblom & Wolf, 2014). A utilização de drafts, genomas na forma de contigs ou scaffolds e 

não em uma única sequência de cromossomo, pode ser uma alternativa já que estes contêm 

o conteúdo gênico total apesar de não ordenado ou unido. No entanto, deve-se atentar para 

a qualidade e cobertura dessas sequências para não estar sujeito a erros decorrentes de 

sequenciamento e montagem (Mardis et al, 2002).  

Dessa forma, no presente estudo, os genomas de referência de L. borgpetersenii, L. 

interrogans e L. santarosai foram utilizados para ordenação dos contigs obtidos, quando 

possível. Para as demais espécies, e também para a análise genômica comparativa, optou-se 

pela utilização dos drafts disponíveis no GenBank que apresentavam as melhores 
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informações de identificação das estirpes e de montagem e cobertura, de forma a minimizar 

as possibilidades de erro das análises decorrentes. 

Neste estudo, optou-se também pela montagem com algoritmo ab initio, pois esta não 

exige genoma de referência, já que a montagem se baseia exclusivamente nas reads obtidas, 

e é a única abordagem que permite a identificação de grandes alterações de conteúdo 

cromossomal, principalmente inserções, e a presença de elementos extra-cromossomais 

(Nagarajan & Pop, 2013). Dessa forma, foi possível detectar, nas estirpes estudadas, as 

variações de composição cromossomal (inserções e deleções) nos genomas dos sorogrupos 

Australis e Serjoe e de L. borgpetersenii, além dos plasmídeos do sorovar Canicola e do 

bacteriófago de L. inadai.  

Os resultados obtidos pela análise in silico da MLST demonstram como a 

epidemiologia molecular de Leptospira é complexa e ainda existem muitos dilemas e falhas 

a serem superados. Dos 17 genomas estudados, a MLST mostrou-se mais útil para a 

tipificação das estirpes de L. interrogans apresentando resultados congruentes com a 

sorotipagem. Para a espécie L. santarosai, assim como L. borgpetersenii e L. noguchii, a 

técnica apresentou maior heterogeneidade com a identificação de novos alelos e/ou perfis 

alélicos para pelo menos dois dos protocolos vigentes. No entanto, essa variabilidade pode 

ser decorrente, em parte, por se tratarem de espécies não tão estudadas quanto a L. 

interrogans. 

Apesar de a MLST apresentar níveis mais elevados de discriminação dentro das 

espécies de Leptospira, comparada às demais técnicas moleculares, e ser indicada como 

método complementar para a classificação das estirpes (Thaipadungpanit et al., 2007; 

Ahmed et al., 2011; Boonsilp et al., 2013; Varni et al., 2014), ainda há grande conflito entre 

os protocolos vigentes. Embora os três protocolos tenham possibilitado a diferenciação das 

espécies de Leptospira, pode-se observar que o protocolo de Ahmed et al. (2006) 

apresentou maior dispersão das STs quando comparado ao de Boonsilp et al. (2013) e Varni 
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et al. (2014). Também deve-se considerar que, até hoje, ainda não foram caracterizadas 

todas as estirpes do banco do PubMLST para os três protocolos, de tal forma que o banco 

permanece incompleto e não é possível a comparação direta entre os protocolos. Além 

disso, embora os protocolos de Boonsilp et al. (2013) e Varni et al. (2014) sejam os mais 

utilizados e, consequentemente, os mais atualizados, estes ainda são restritos às sete 

espécies patogênicas do gênero (L. interrogans, L. kirschneri, L. borgpetersenii, L. 

noguchii, L. santarosai, L. weilii e L. alexanderi). 

Varni et al. (2014) descreveram que a análise evolutiva dos perfis alélicos, do seu 

protocolo, demonstrava clara relação entre os genótipos e a origem geográfica e o 

hospedeiro das respectivas estirpes. No entanto, avaliando as informações do banco de 

dados do PubMLST e os resultados do presente estudo, pode-se observar que essa relação 

não é tão evidente para todas as espécies e os perfis alélicos parecem estar mais 

relacionados aos sorogrupos/sorovares das estirpes do que à sua origem.  

Os genomas do sorogrupo Canicola, por exemplo, apresentaram a mesma ST 

identificada em estirpes do mesmo sorogrupo originárias de mais de cinco países e isoladas 

de cão, humano, bovino e suíno, considerando tanto o protocolo de Varni et al. (2014) 

quanto o de Boonsilp et al. (2013). Apesar de não evidenciar a relação entre “tipo” e origem 

das estirpes, esse resultado ainda demanda atenção, pois demonstra a infecção pelo 

sorogrupo Canicola em hospedeiros que não são classicamente associados a este (bovino, 

suíno e homem) elucidando a complexidade da epidemiologia da leptospirose. 

 Já os resultados observados para os genomas de L. santarosai, evidenciando o 

agrupamento das STs de origem brasileira, corroboram a afirmação de Varni et al. (2014) 

para esta espécie. A maior proximidade das STs brasileiras de L. santarosai, para o 

protocolo de Boonsilp et al. (2013), também já foi descrita por Kremer et al. (2015) e 

Miotto et al. (2016). Além disso, Miotto et al. (2016) sugerem que, apesar da proximidade 

entre as estirpes brasileiras de L. santarosai, as sequências originárias de hospedeiros 
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distintos também apresentam certa heterogeneidade. Considerando que os resultados do 

presente estudo não evidenciam a distinção de hospedeiros de L. santarosai pela MLST, já 

que estirpes de bovino e capivara apresentaram a mesma ST tanto no protocolo de Varni et 

al. (2014) quanto no de Boonsilp et al. (2013), mais estirpes devem ser avaliadas para 

confirmar se a técnica realmente possibilita a diferenciação das estirpes de L. santarosai 

por local e hospedeiro de origem.  

Em relação à análise comparativa dos genomas de L. interrogans sorovar Canicola, é 

notável a similaridade entre as estirpes brasileiras (22 (LO-3), 23 (LO-4) e LV133) e até 

mesmo com a estirpe portuguesa P2655, apesar das diferenças de origem e hospedeiros. 

Pode-se observar, na Figura 5, que as quatro estirpes apresentam regiões, em ambos os 

cromossomos, distintas da referência L. interrogans sorovar Copenhageni possivelmente 

associadas a diferenças entre os sorovares. Ademais, as pequenas variações existentes entre 

essas estirpes parecem estar associadas à profundidade do sequenciamento e à montagem. 

Até o momento, ainda não há informação suficiente para confirmar se essas variações 

podem estar associadas à adaptação aos hospedeiros de origem; a análise da conservação de 

genes ortólogos e de mais estirpes seria uma abordagem para estudar essa relação.  

Apesar disso, destaca-se o isolamento do sorovar Canicola em suínos, enquanto que o 

sorovar Pomona ainda não foi descrito em cães no país. Embora os sorovares não sejam 

totalmente exclusivos às espécies de hospedeiros, esses geralmente apresentam certa 

predileção (Schuller et al., 2015). Dessa forma, chama atenção as implicações 

epidemiológicas do isolamento do sorovar Canicola em suínos, com a possibilidade de 

disseminação e manutenção de Leptospira nas granjas pelos cães, assim como a alta 

similaridade com o genoma de estirpe isolada de humano também indica que essas estirpes 

de suínos podem apresentar risco para saúde pública. 

A identificação de plasmídeos nas estirpes 22 (LO-3), 23 (LO-4), P2655 e LV133, 

confirmadas como sorogrupo/sorovar Canicola, assim como na descrição original dos 
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plasmídeos na estirpe chinesa Gui44 (Zhu et al., 2014), sugere que elementos extra-

cromossomais sejam mais uma característica deste sorovar. No entanto, mais estirpes 

devem ser avaliadas para confirmar este fato. Ambos plasmídeos apresentam conteúdo GC 

menor que 34%, diferindo do conteúdo cromossomal, além de elementos relacionados à 

virulência (domínios “immunoglobulin-like”) e à replicação e recombinação, conforme 

previamente descrito por Zhu et al. (2014).  

Em relação às variações de tamanho identificadas nas sequências semelhantes aos 

plasmídeos pGui1 e pGui2, estas podem estar relacionadas com a origem e/ou hospedeiros 

das estirpes estudadas. Considerando a sequência semelhante ao pGui1, esta foi identificada 

em todos os genomas estudados sendo observadas distintas áreas de deleção nas sequências 

de acordo com o hospedeiro de origem. Já em pGui2, as inserções detectadas nas estirpes 

isoladas de suínos não foram observadas nas estirpes de origem humana, tanto da China 

quanto do Brasil.  

No entanto, deve-se lembrar também que as estirpes 22 (LO-3) e 23 (LO-4) foram 

mantidas em passagem serial em EMJH nos últimos dez anos, o que pode ter alterado o seu 

potencial patogênico e conteúdo genético. Considerando que Lehmann et al. (2016) já 

descreveram o aparecimento de SNPs em genes de virulência em decorrência da atenuação 

por cultura in vitro, avaliando apenas sete subculturas do sorovar Lai, a manutenção 

continuada das estirpes estudadas em meio EMJH poderia ter alterado significativamente 

não apenas o seu conteúdo cromossomal, mas também o plasmidial.   

Nos genomas das estirpes de L. interrogans sorovar Pomona não foram identificados 

elementos extra-cromossomais. Nestes foram identificados os principais fatores de 

virulência de Leptospira e também apresentaram alta sintenia com os genomas de estirpes 

isoladas de humanos, confirmando seu potencial patogênico. As estirpes do sorovar 

Pomona também apresentam regiões, em ambos os cromossomos, distintas da referência L. 

interrogans sorovar Copenhageni que estão possivelmente associadas a diferenças entre os 
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sorovares. Embora o sorovar Pomona seja mais comumente associado aos suínos, a alta 

similaridade entre os genomas originários de suínos, animais marinhos e humanos 

possibilita o questionamento de se realmente existe uma predileção dos sorovares por 

espécies de hospedeiros.  

Em relação a L. interrogans sorogrupo Australis estirpe 86 (SU5) destacam-se suas 

áreas de inserção quando comparadas às referências dos sorovares Copenhageni e 

Bratislava. Compostas, em sua maioria, por proteínas hipotéticas, proteínas de fagos e 

transposases, essas áreas podem estar associadas à inserção de elementos móveis entre os 

sorogrupos/sorovares. A proposição de que a variação dos genomas de diferentes 

sorogrupos/sorovares dentro de uma mesma espécie seja decorrente da movimentação de 

elementos genéticos móveis também é sustentada pelos resultados da análise comparativa, 

principalmente do cromossomo 2, da estirpe L. interrogans sorogrupo Sejroe 76 (OV5) na 

qual se observam áreas de deleção flanqueadas por sequências de repetição e transposases.   

De forma semelhante, Nascimento et al. (2004) também relatavam que, apesar da alta 

similaridade genética, os genomas de  L. interrogans sorovar Copenhageni e sorovar Lai 

apresentavam importantes diferenças estruturais, incluindo uma inversão cromossômica e 

grande variação no número e distribuição de elementos de sequências de inserção. No 

entanto, até o momento, a análise genômica comparativa foi mais utilizada para o estudo 

das diferenças e da evolução das espécies do gênero Leptospira, e não entre os respectivos 

sorogrupos/sorovares.  

Xu et al. (2016) e Fouts et al. (2016) descreveram que a aquisição de genes, 

especialmente de virulência, determinou o aparecimento da linhagem patogênica das 

leptospiras e caracteriza a plasticidade genômica dessas espécies, contribuindo para sua 

adaptação à diversos ambientes e permitindo sua disseminação a novos hospedeiros. Os 

autores também confirmaram que essa expansão genômica esta relacionada à transferência 
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horizontal de genes, justificando a existência de bacteriófagos, elementos de sequências de 

inserção e plasmídeos nessas espécies.  

Já dentre as espécies patogênicas, Bulach et al. (2006) relataram a ocorrência de 

processos de redução genômica relacionados à evolução da espécie L. borgpetersenii 

diferenciando-a das demais espécies do gênero. Os autores descreveram que as deleções 

observadas no genoma de L. borgpetersenii, comparado ao de L. interrogans, poderiam 

prejudicar a adaptação do agente a ambientes diversos de forma a restringir sua transmissão 

à forma direta. A variação no tamanho e estrutura do genoma de L. borgpetersenii 

corrobora os resultados obtidos para a estirpe 62 (LO-24) (L. borgpetersenii sorogrupo 

Ballum), cujo genoma apresenta áreas de deleções, assim como blocos de sequências 

invertidas e alto número de réplicas de sequências de inserção.  

Na análise comparativa com as estirpes de L. borgpetersenii sorovar Hardjo-bovis 

(estirpes L550 e JB197), também foi observado que, apesar de apresentarem alta 

similaridade, os genomas possuem muita variação na sua disposição (blocos de sequências 

invertidas), em sua maioria, associada a sequências de inserção, principalmente no 

cromossomo 1. Essas variações podem estar associadas às diferenças entre os 

sorogrupos/sorovares, pois Bulach et al. (2006) já haviam descrito a existência de áreas de 

inversões e alto número de sequências de inserção entre genomas do mesmo sorovar (L. 

borgpetersenii sorovar Hardjo-bovis estirpes L550 e JB197). Da mesma forma, as deleções 

identificadas no cromossomo 2 da estirpe 62 (LO-24) também podem estar relacionadas às 

diferenças entre os sorogrupos/sorovares de L. borgpetersenii.  

Deleções semelhantes também foram identificadas no cromossomo 2 das estirpes 10 

(M4/98) e 68 (M52/8-19) de L. santarosai; apesar de apresentarem menor tamanho na 

estirpe de L. borgpetersenii, as deleções se apresentam nas mesmas regiões do cromossomo 

2 de ambas  as espécies. A similaridade observada entre as estirpes estudadas de L. 

santarosai e L. borgpetersenii corrobora os relatos prévios de que ambas as espécies são 
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intimamente relacionas (Chou et al., 2012; 2014). Chou et al. (2012) fizeram o primeiro 

relato do genoma da referência L. santarosai sorovar Shermani estirpe LT821, no qual 

observaram uma cobertura maior que 80% do genoma de L. borgpetersenii pelas reads da 

estirpe LT821. Apesar de exibirem variação do conteúdo gênico, L. santarosai e L. 

borgpetersenii apresentam genomas com tamanhos semelhantes e ambas são caracterizadas 

por alto número de elementos móveis (Chou et al., 2014).  

Dessa forma, considerando os eventos de redução genômica em L. borgpetersenii, 

descritos por Bulach et al. (2006), e de transferência horizontal de genes entre as espécies 

de Leptospira (Xu et al., 2016), pode-se sugerir que estes processos também ocorram em L. 

santarosai. Também é notável que, para o cromossomo 1, as estirpes brasileiras apresentam 

regiões distintas da referência L. santarosai sorovar Shermani. Pode-se observar, na Figura 

18, que algumas dessas regiões são comuns a todas as estirpes brasileiras de L. santarosai, 

enquanto que outras parecem ser específicas de determinados sorogrupos. Conforme 

discutido para a MLST, a diversidade das estirpes brasileiras de L. santarosai já era 

esperada e corrobora os relatos prévios (Kremer et al., 2015; Miotto et al., 2016). No 

entanto, mais estudos comparativos são necessários para avaliar a variabilidade dos 

sorogrupos e das estirpes brasileiras de L. santarosai, e também para confirmar a suposição 

de redução genômica nesta espécie.  

Em relação aos genomas de L. noguchii e L. kirschneri, o maior desafio para finalização 

e análise comparativa dos genomas foi a falta de genomas representativos e de referência. 

Apesar disso, foi possível aperfeiçoar a montagem, considerando a profundidade obtida no 

sequenciamento, e fazer a comparação dos contigs obtidos com as sequências disponíveis 

no GenBank sem a separação dos cromossomos. Conforme evidenciado para os genomas 

de L. interrogans, pode-se observar alta similaridade intra-espécie e algumas regiões de 

diferença compostas por proteínas hipotéticas, transposases e proteínas de membrana, em 

sua maioria, possivelmente relacionadas às variações entre os sorogrupos/sorovares.  
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No caso de L. kirschneri, as estirpes 47 (M36/05) e 71 (UCR5RB1) apresentaram alta 

identidade com os genomas de mesma identificação (sorovares Mozdok e Valbuzzi, 

respectivamente – Figura 14) tanto pela análise comparativa quanto pelo wgSNP. Ambas as 

análises também evidenciaram o distanciamento da estirpe 55 (M110/06) dos demais 

genomas de L. kirschneri. Apesar da alta similaridade das estirpes brasileiras, foram 

identificadas inserções no genoma da estirpe 55 (M110/06) e regiões de variação compostas 

por proteínas hipotéticas, transposases e proteínas de membrana dentre as estirpes 47 

(M36/05) e 71 (UCR5RB1), que podem estar relacionadas às variações entre os 

sorogrupos/sorovares. 

Destaca-se também que a estirpe 47 (M36/05), identificada como L. kirschneri 

sorogrupo Pomona sorovar Mozdok, também apresenta alta identidade com a estirpe 

brasileira 61H isolada de humano. Considerando a distância geográfica e cronológica entre 

as estirpes, uma vez que a estirpe 61H foi isolada de uma amostra de sangue humano de 

Pelotas, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, em 2013 (Cunha et al. 2016), é 

possível inferir que L. kirschneri sorogrupo Pomona sorovar Mozdok já circula nas regiões 

sudeste e sul do país pelas últimas duas décadas. A estirpe aparentemente se adaptou ao 

roedor como reservatório e apresenta alto potencial patogênico a partir dos resultados de 

ensaio de virulência em hamsters (dados não apresentados).  

Cunha et al. (2016) também descreveram o isolamento de L. kirschneri sorovar Mozdok 

de um cão assintomático, em Pelotas, sugerindo que o sorovar já se adaptou a diferentes 

hospedeiros reservatórios em áreas urbanas apresentando risco para saúde pública. Dessa 

forma, a partir dos resultados da análise genômica e dos dados epidemiológicos, pode-se 

sugerir a existência de uma linhagem brasileira do sorovar Mozdok que apresenta maior 

risco para saúde pública, do que o esperado, e que já circula por grandes áreas urbanas do 

país há pelo menos duas décadas. A falha de identificação e caracterização da estirpe é 
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decorrente do fato do sorovar Mozdok não fazer parte da bateria de antígenos dos testes de 

rotina para diagnóstico de leptospirose.  

De forma semelhante, a espécie L. inadai provavelmente era despercebida na realidade 

brasileira da leptospirose por não fazer parte da bateria de antígenos dos testes de rotina. O 

presente estudo apresentou o primeiro isolamento e caracterização de L. inadai no Brasil e 

o segundo relato desta espécie na América do Sul (Chiriboga et al., 2015). A primeira 

descrição da espécie ocorreu nos Estados Unidos da América de um paciente com doença 

de Lyme; apesar de a estirpe ser caracterizada como patogênica para animais de laboratório, 

esta não interferiu no quadro clínico do paciente. Esta estirpe é a referência de L. inadai 

sorovar Lyme (estirpe 10) que foi formalmente descrita por Yasuda et al. (1987).  

Apesar de se tratar de uma espécie intermediária, já foram descritos casos fatais de 

infecção em humanos na Índia (Gangadhar et al., 2008), aonde os hospedeiros principais 

parecem ser roedores (Gangadhar et al., 2000). Nas Américas, Barragan et al. (2015) 

detectaram DNA de L. inadai em um paciente febril e também relataram a detecção da 

espécie em cães, suínos, bovinos e roedores da mesma província. A identificação de L. 

inadai em roedor no Brasil sugere que esta espécie também é circulante no país e passa 

despercebida por não fazer parte da bateria de antígenos dos testes de rotina. Além disso, a 

alta similaridade com o genoma da referência americana indica que a estirpe brasileira pode 

representar risco para saúde pública e até mesmo a possibilidade de uma linhagem do 

sorovar Lyme comum nas Américas.  

Portanto, recomenda-se que as estirpes brasileiras de L. kirschneri sorovar Mozdok 

(47 (M36/05)) e L. inadai sorovar Lyme (34 (M34/99)) sejam incluídas na bateria de 

antígenos para diagnóstico laboratorial de leptospirose, de tal forma que se amplie o 

espectro de identificação e simultaneamente o torne mais sensível para as estirpes 

circulantes no país. De forma semelhante, a inclusão das estirpes autóctones dos 

sorovares Guaricura (10 (M4/98)) e Bananal (27 (2ACAP)) também contribuiria 
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positivamente para o diagnóstico da doença no país, conforme previamente observado 

por Sarmento et al. (2012) que detectaram um aumento significativo do número de 

animais reativos, assim como da frequência e distribuição dos sorovares, a partir da 

inclusão de estirpes autóctones na bateria de antígenos para diagnóstico da leptospirose. 

Por fim, em relação à análise de wgSNP, esta foi utilizada com o propósito de “tipagem 

genômica epidemiológica” como mais uma técnica para caracterização da variação das 

estirpes de uma mesma espécie. Esta técnica se fundamenta na identificação e seleção de 

polimorfismos de base única (SNPs), a partir do mapeamento de genomas, que podem ser 

utilizados em uma análise de agrupamento ou filogenética para demonstrar 

similaridade/proximidade, e até mesmo evolução, das estirpes estudadas. A tipificação 

genômica por SNPs já é amplamente utilizada para epidemiologia genômica de bactérias 

patogênicas, com a caracterização da diversidade e dispersão das populações bacterianas 

(Holt et al., 2010; 2015; Wong et al., 2015), apesar de ainda não ter sido aplicada nos 

estudos de Leptospira. 

Os resultados obtidos demonstram a associação entre os SNPs analisados e os 

sorogrupos/sorovares das três espécies estudadas. No caso de L. interrogans, foi observada 

a proximidade entre os sorogrupos Pomona e Canicola corroborando os resultados prévios 

de tipagem molecular (Moreno et al., 2016b). Destaca-se que ambos os sorogrupos ainda se 

distanciam do sorovar Copenhageni (referência) que apresentou, inesperadamente, maior 

proximidade dos sorogrupos Sejroe e Australis. Mais estudos incluindo maior número de 

estirpes dos respectivos sorogrupos são necessários para confirmar se esta poderia ser uma 

tendência evolutiva das linhagens destes sorogrupos dentro da espécie L. interrogans.  

Devido à necessidade do mapeamento, o ponto crítico da análise de wgSNP é a seleção 

do genoma de referência. A análise dos genomas de L. kirschneri utilizando referências de 

sorovares distintos corrobora, não apenas a associação dos SNPs com os 

sorogrupos/sorovares das espécies de Leptospira, mas também a importância e influência 
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dos genomas de referência utilizados para o mapeamento. A seleção do genoma de 

referência pode limitar a análise e influenciar drasticamente os resultados. Dessa forma, os 

critérios de seleção devem ser padronizados buscando, além de similaridade com as estirpes 

estudadas, confiança na montagem do genoma que será utilizado como referência. No caso 

do gênero Leptospira, muitos dos genomas disponíveis no GenBank não são fechados 

(drafts), de tal forma que ainda deve-se considerar a possibilidade da referência selecionada 

estar incompleta. 

 Em relação à análise de wgSNP de L. santarosai, foi corroborada a tendência de 

agrupamento das estirpes brasileiras entre si e que ainda se distanciam da referência. Foi 

detectada também maior variação entre as estirpes do sorogrupo Grippotyphosa, do que o 

esperado, não sendo observada associação com a origem e/ou hospedeiros das respectivas 

estirpes. No entanto, considerando o pequeno número de estirpes avaliadas e sua variação 

de origem, seria necessário analisar mais estirpes do sorogrupo Grippotyphosa para 

confirmar se a variação observada realmente é uma característica própria deste e se ainda 

poderia estar relacionada à origem das estirpes. Destaca-se também, na análise de wgSNP, 

o distanciamento da estirpe 68 (M52/8-19) das demais estirpes brasileiras, corroborando os 

resultados para a MLST e análise genômica comparativa que, associados a ausência de 

reatividade da estirpe na sorogrupagem, sugerem a possibilidade de um novo sorogrupo 

e/ou sorovar de L. santarosai no país.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados encontrados pode-se concluir que: 

 

- A MLST mostrou-se útil para a tipificação das estirpes de L. interrogans apresentando 

resultados congruentes com a sorotipagem. No entanto, para as espécies L. santarosai, L. 

borgpetersenii e L. noguchii, a técnica apresentou maior heterogeneidade com a 

identificação de novos alelos e/ou perfis alélicos para pelo menos dois dos protocolos 

vigentes. As estirpes de L. santarosai ainda se destacaram por formarem um agrupamento 

próprio de origem brasileira. 

- Dentre os genomas de L. interrogans, destacaram-se os do sorovar Canicola nos quais 

foram identificados dois plasmídeos com alta identidade aos descritos na estirpe chinesa do 

mesmo sorovar. Já, nos genomas dos sorogrupos Australis e Serjoe foram observadas 

inserções e deleções, principalmente no cromossomo 2, que podem estar associadas à 

diferenciação dos sorogrupos. 

- A variação de conteúdo e estrutura observada nos genomas de L. borgpetersenii 

parece ser mediada por sequências de inserção e pela transposição de elementos móveis. 

- Para a espécie L. kirschneri, foi identificada uma linhagem brasileira do sorogrupo 

Pomona sorovar Mozdok, isolada de roedor e humano, que pode apresentar maior risco 

para saúde pública. Já a estirpe 55 (M110/06) se diferenciou dos demais genomas de L. 

kirschneri, tanto na MLST quanto na análise comparativa, e necessita de mais estudos para 

sua caracterização.  

- Foi feita a primeira identificação e caracterização de L. inadai no Brasil; sugere-se que 

esta espécie é circulante no país e provavelmente passa despercebida por não fazer parte da 

bateria de antígenos dos testes de rotina. A alta similaridade com o genoma da referência 
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americana isolada de humano indica que a estirpe brasileira pode apresentar risco para 

saúde pública.  

- As estirpes brasileiras de L. santarosai se distinguem, tanto na MLST quanto na 

análise comparativa, das demais estirpes da espécie apresentando agrupamento próprio 

independente dos sorogrupos. A diferenciação genômica da estirpe 68 (M52/8-19), que não 

apresentou reatividade aos sorogrupos testados, sugere a possibilidade de novo 

sorogrupo/sorovar de L. santarosai. 

- A análise de wgSNP mostrou-se útil para a caracterização das espécies L. interrogans, 

L. kirschneri e L. santarosai,  demonstrando associação entre os SNPs identificados e os 

sorogrupos/sorovares das espécies estudadas. A sua maior aplicação para o estudo de 

Leptospira pode confirmar a utilidade desta ferramenta para a epidemiologia genômica da 

leptospirose. 
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9. ANEXOS  
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Anexo 1: Artigo publicado referente à primeira etapa do projeto – caracterização feno- e 

genotípica das estirpes da coleção de cultura para seleção do grupo de estirpes para 

sequenciamento de genoma. 
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Anexo 2: Artigo publicado referente à caracterização do genoma de L. noguchii. 
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Anexo 3: Artigo publicado referente à caracterização e análise comparativa do genoma L. 

kirschneri sorovar Mozdok. 

 

 


