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RESUMO 

 

MATOS, LRB. Caracterização de proteínas secretadas por Leptospira spp. e sua 
possível aplicação no diagnóstico da leptospirose. 2017. 132 p. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 

A leptospirose é causada por bactérias do gênero Leptospira e constitui um 

problema de saúde pública mundial, por acometer humanos e animais. Sua 

patogênese ainda é pouco esclarecida, especialmente quanto aos processos de 

invasão, adesão e colonização dos hospedeiros. Recentemente, proteínas 

secretadas por leptospiras foram identificadas por proteômica e análises in silico, 

algumas das quais apresentam possível envolvimento no desenvolvimento de 

quadros hemorrágicos, bem como podem ser possíveis antígenos para diagnóstico. 

Sendo assim, o presente trabalho propôs a clonagem em vetor de expressão 

heteróloga bacteriano das sequências codificantes das proteínas Sph2, LipA, ColA e 

LipL32 de L. interrogans sorovar Copenhageni, caracterização funcional das 

proteínas recombinantes purificadas e estudo do seu potencial uso no diagnóstico 

para a leptospirose. Essas proteínas foram escolhidas por possivelmente estarem 

envolvidas na patogênese de leptospiras. Para tanto, as sequências 

correspondentes aos genes das proteínas foram clonadas nos vetores de expressão 

em Brevibacillus choshinensis e Escherichia coli. A produção de soro policlonal e 

técnicas de ELISA, western-blotting e imuno-histoquímica foram realizadas para 

avaliar a funcionalidade das proteínas recombinantes purificadas. Também foram 

realizados testes de comprovação e caracterização da atividade enzimática para 

proteína LipA, que se apresenta como uma provável lipase na análise in silico. Os 

resultados obtidos mostraram que o sistema de expressão em Brevibacillus foi 

eficiente na expressão das proteínas, porém com baixo rendimento na purificação 

das proteínas Sph2, ColA e LipA. A proteína recombinante LipL32 purificada não 

apresentou diferença na sua atividade antigênica, em relação aos dois sistemas de 

expressão utilizados. Experimentos de Western - blotting demonstraram a presença 

de proteína LipA em diferentes sorovares patogênicos de Leptospira spp. A proteína 

LipA apresentou atividade lipásica sobre ésteres graxos de p-nitrofenil, sendo uma 

provável lipase euritérmica. Os dados obtidos com a análise de imuno-histoquímica 

sugerem que esta proteína possa participar dos eventos que levam a lesões na 



membrana celular no tecido hepático. Resultados de ELISA com soro de pacientes 

mostraram que as proteínas ColA e Sph2 são potenciais antígenos para diagnóstico 

da leptospirose.  Apenas a proteína ColA apresentou ação hemorrágica na pele de 

camundongos. Estes resultados indicam que as proteínas LipA, ColA e Sph2 podem 

estar envolvidas em mecanismos patogênicos na leptospirose. 

 

Palavras-chave: Leptospirose. Proteínas Secretadas. Sistemas de expressão 

heteróloga. Brevibacillus. Lipase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

MATOS, LRB. Characterization of secreted proteins by Leptospira spp. and its 
possible application in the diagnosis of leptospirosis. 2017. 132 p. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. 
 

Leptospirosis is caused by bacteria of the genus Leptospira and it is a public health 

problem worldwide, for affecting humans and animals. Its pathogenesis is still 

unclear, especially regarding the processes of invasion, adhesion and colonization of 

hosts. Recently, proteins secreted by leptospires were identified by proteomics and in 

silico analyzes, some of which present possible involvement in the development of 

hemorrhagic conditions, as well they could be possible antigens for the diagnosis. 

Thus, the present work proposed the cloning into bacterial heterologous expression 

vectors of the coding sequences of the Sph2, LipA, ColA and LipL32 proteins of L. 

interrogans serovar Copenhageni, the functional characterization of the purified 

recombinant proteins and the study of their potential use in the diagnosis for the 

Leptospirosis. These proteins were chosen because they may be involved in the 

pathogenesis of leptospires. To that end, the coding sequences were cloned into the 

expression vectors in Brevibacillus choshinensis and Escherichia  coli. The 

production of polyclonal serum and ELISA, Western-blotting and 

immunohistochemistry techniques were performed to evaluate the functionality of the 

purified recombinant proteins. Also, tests were carried out to prove and characterize 

the enzymatic activity of LipA protein, which presents as a probable lipase in the in 

silico analysis. The obtained results showed that the expression in the Brevibacillus 

system was efficient, but with low yield in the purification of Sph2, ColA and LipA 

proteins. The purified recombinant LipL32 protein showed no difference in its 

antigenic activity, in relation to the two expression systems used. Western-blotting 

experiments demonstrated the presence of LipA protein in different pathogenic 

serovars of Leptospira spp. The LipA protein showed lipase activity on p-nitrophenyl 

fatty esters, being a probable eurythermic lipase. The data obtained with the 

immunohistochemical analysis suggest that this protein can participate in the events 

that lead to cell membrane lesions in the hepatic tissue. ELISA results using serum 

from patients showed that ColA and Sph2 proteins are potential antigens for the 

diagnosis of leptospirosis. Only the ColA protein presented hemorrhagic action on 



the mice skin. These results indicate that LipA, ColA and Sph2 proteins may be 

involved in pathogenic mechanisms in leptospirosis. 

 

Keywords: Leptospirosis. Secreted Proteins. Heterologous expression systems. 

Brevibacillus. Lipase. 
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1 INTRODUÇÃO 

A leptospirose é uma zoonose de importância mundial com grandes 

implicações na saúde pública animal e humana, e na economia devido aos prejuízos 

na agropecuária, além dos custos hospitalares e perdas de dias de trabalho. É 

causada por leptospiras patogênicas (SAENGJARUK et al, 2002; SOUZA JÚNIOR et 

al, 2006), e mais comumente encontrada em regiões tropicais e subtropicais, nas 

quais as condições ambientais favorecem a sobrevivência e transmissão das 

leptospiras, estando associada à umidade, condições precárias de infraestrutura, 

alta incidência de roedores e diagnóstico tardio (ABGUEGUEN et al, 2008; LAU et 

al, 2010; NABITY et al, 2012). De acordo com dados epidemiológicos, o Brasil 

encontra-se entre os países considerados de alto risco para a incidência da doença 

(LEVETT, 2004; LAU et al, 2010).  

Em animais, apresenta-se como uma causa frequente de abortamentos, 

infertilidade e morte, além de poder ser transmitida verticalmente de mãe para filho 

(PINNE & HAAKE, 2013). O contato direto ou indireto, através de água ou solo 

contaminados com urina ou tecidos de animais reservatórios, convalescentes, 

portadores e doentes, é a principal forma de infecção do homem, hospedeiro 

acidental da bactéria (ADLER et al, 2011; PINNE & HAAKE, 2013). Em regiões 

urbanas, os principais reservatórios são os roedores, que se constituem portadores 

sãos. As leptospiras colonizam os túbulos renais proximais de muitos animais 

sinantrópicos, domésticos e selvagens e são eliminadas no ambiente externo pela 

urina (LOMAR et al, 2005; BRASIL, 2009). 

Sobre a infecção por leptospiras e evasão ao sistema imune de hospedeiros, 

a secreção de proteínas para o ambiente extracelular é uma característica 

importante de patógenos microbianos, pois as proteínas extracelulares podem 

mediar interações com as células do hospedeiro durante a infecção (TSENG et al, 

2009). Através de técnicas de proteômica e do uso de ferramentas de bioinformática, 

foram identificadas proteínas secretadas por leptospiras possivelmente envolvidas 

na patogênese da leptospirose (PIASSI-RICARDI, 2013).  

Dentre as proteínas identificadas, as três proteínas 

hemolisina/esfingomielinase (Sph2), provável esterase/lipase (LipA) e colagenase 

(ColA) foram selecionadas para este trabalho porque podem ter um papel 

fundamental no desenvolvimento de quadros de hemorragias, e também por serem 

possíveis antígenos para fins diagnósticos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Leptospira spp.  

A leptospirose é causada por bactérias espiroquetas patogênicas do gênero 

Leptospira, capazes de infectar animais e humanos (CHAGAS-JUNIOR et al, 2009; 

WANG et al, 2012; JANWITTHAYANAN et al, 2013). Até 1989, o gênero Leptospira 

era dividido em duas espécies: (1) patogênicas chamadas de Leptospira interrogans 

e (2) não patogênicas, ou saprófitas, chamadas de Leptospira biflexa. 

Posteriormente, estas espécies foram divididas em variantes sorológicas 

(sorovares), e agrupadas em sorogrupos (ZAREKI et al, 2010; MUSSO & SCOLA, 

2013). Os sorovares das leptospiras são definidos através da capacidade de 

aglutinação de anticorpos do soro contra o LPS, e são agrupados de acordo com a 

relação antigênica estabelecida entre os mesmos (DUARTE-NETO, 2010). 

Atualmente, o gênero Leptospira, pertencente à família Leptospiracea da 

ordem Spirochetales (HINRICHSEN et al, 2005; ADLER & DE LA PEÑA 

MOCTEZUMA, 2010; WIDIYANTI et al, 2013), compreende 21 espécies com mais 

de 300 sorovares, divididos em 20 sorogrupos, sendo o lipopolissacarídeo (LPS) 

fundamental para esta classificação. Chamada de fenotípica, esta classificação é 

definida pela aglutinação e absorção de antígenos homólogos a partir da 

identificação do antígeno O, presente no LPS, que permite a diferenciação das 

espécies e dos sorovares (LIM, 2011; PICARDEAU, 2013; PICARDEAU, 2017).  

As leptospiras são, assim, classificadas antigenicamente em três grupos 

distintos, de acordo com a filogenética e patogenicidade: 1) leptospiras não 

patogênicas, chamadas saprófitas; 2) leptospiras patogênicas, capazes de 

desenvolverem a leptospirose; e 3) leptospiras intermediárias, que diferem das 

outras duas na sequência 16S do RNA ribossômico, porém não tem virulência 

experimentalmente demonstrada (Figura 1) (PICARDEAU, 2013; PICARDEAU, 

2017). Sendo assim, são descritas 21 espécies classificadas de acordo com sua 

patogenicidade, conforme ilustrado no quadro 1 (LEVETT, 2015; PICARDEAU, 

2017).  

A classificação antigênica ainda é muito utilizada por ter um grande valor 

epidemiológico e clínico, sendo possível identificar as cepas prevalentes, 

estabelecer painéis antigênicos e usar os dados obtidos no diagnóstico sorológico 

em uma determinada região. Porém esta não é uma classificação taxonômica, pois 
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leptospiras geneticamente relacionadas podem pertencer a sorogrupos distintos, ou 

ainda um mesmo sorovar pode conter diferentes espécies de leptospiras (DUARTE-

NETO, 2010; LIM, 2011; MUSSO & SCOLA, 2013).  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Classificação Filogenética das Leptospiras 

 

 

 

 

 

Posteriormente, uma nova classificação utilizando a identidade do DNA foi 

desenvolvida (SHAH, 2012). As espécies genômicas, ou genomoespécies, são 

classificadas em grupos de bactérias que apresentam 70% ou mais de homologia 

dos seus DNAs (VIJAYACHARI et al, 2008), sendo uma classificação independente 

da classificação sorológica (BARTHI et al, 2003). Os métodos moleculares como gel 

 FONTE: PICARDEAU, 2017. 
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de eletroforese pulse Field (PFGE); ribotyping; restriction fragment length 

polymorphism (RFLP) e sequenciamento genômico. (LEVETT, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Classificação das Leptospiras em Espécies 

 

 FONTE: LEVETT, 2015; PICARDEAU, 2017.                           

 

 

 

A Leptospira spp. é uma bactéria longa, fina e helicoidal com alta motilidade 

(Figura 2), que possui envelope celular com propriedades comuns a bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas (VIJAYACHARI et al, 2008; MURRAY, 2013), é um 

organismo aeróbio obrigatório, com comprimento de 6 a 20 µm e 0,1 µm de diâmetro 

e ganchos nas extremidades (LOMAR et al, 2005; WIDIYANTI et al, 2013). 
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               Figura 2 - Eletromicrografia de Leptospiras 

             

                FONTE: PICARDEAU, 2013. 

2.2 Leptospirose Animal 

A leptospirose é relatada em praticamente todas as espécies animais, em 

todos os continentes (exceto nas regiões polares). Porém, alguns animais 

apresentam-se mais susceptíveis do que outros, como é o caso de cavalos em 

relação a gatos, por exemplo, nos quais a leptospirose é raramente descrita. Além 

disto, há uma diferença de susceptibilidade à infecção a faixa etária animal (OIE, 

2014), de acordo com determinados sorovares e sorogrupos. São relatados casos 

de leptospirose em bovinos, ovinos, suínos, equinos e cães. E ainda, em menor 

quantidade, em búfalos, veados, camelos e cabras (ELLIS, 2015). Os casos de 

incidência são mais comumente encontrados em regiões de climas quentes e 

úmidos, com saneamento básico precário e controle deficiente de roedores (ELLIS, 

2015; PINTO et al, 2017).  

Apesar de aparentemente todo sorovar ser capaz de infectar qualquer 

espécie animal, na prática é observada a predileção de sorogrupos e sorovares para 

determinadas espécies, tendo cada sorogrupo um hospedeiro reservatório 

específico, variando ainda de acordo com a idade e as condições ambientais das 

diferentes regiões e países. Para o sorovar Icterohaemorrhagiae, o hospedeiro 

reservatório é o rato de esgoto (Ratttus norvegicus), enquanto bovinos e ovinos são 

hospedeiros reservatórios do sorovar Hardjo, e o sorovar Canicola tem como 

hospedeiro reservatório os cães. Já em porcos e cavalos, os sorovares mais 
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frequentes são Pomona e Australia, respectivamente (ELLIS, 2015; PINTO et al, 

2017).  

Os hospedeiros reservatórios são de extrema importância para a 

sobrevivência e disseminação das leptospiras, uma vez que as mantém em 

condições favoráveis sendo excretadas por longos períodos no meio ambiente, 

causando poucos danos patológicos aos hospedeiros, com mínimos efeitos clínicos. 

As infecções acidentais estão mais associadas à eliminação renal das leptospiras 

pelo hospedeiro reservatório (ELLIS, 2015; PINTO et al, 2017), enquanto a infecção 

espécie-específica está mais associada à transmissão sexual ou à transmissão 

vertical (de mãe para filho), além do contato da bactéria com mucosas do olho, boca 

e nariz. Em predadores, é possível que a infeção ocorra por transmissão oral 

(ELLIS, 2015). 

De uma maneira geral, a bacteremia em todas as espécies começa de 1 a 2 

dias após a infecção, podendo durar até uma semana. Em animais jovens, é nesta 

fase que as manifestações clínicas são perceptíveis, caracterizando a fase aguda da 

doença. Os anticorpos são normalmente detectáveis de 10 a 14 dias após a 

infecção, período em que termina a fase de bacteremia, e atingem altos títulos 

apenas em cerca de 3 a 6 semanas depois. Os títulos de anticorpos podem 

permanecer altos até 6 semanas após a sua detecção, variando de acordo com a 

espécie; e mesmo após o declínio gradual, podem ser detectados em baixos níveis 

por anos após o contato com a bactéria (ELLIS, 2015). 

As leptospiras tem como principal órgão alvo o rim, e após a fase de 

leptospiremia, é para o mesmo que as bactérias se dirigem e colonizam 

particularmente os túbulos renais proximais, onde se mantém e multiplicam, sendo 

eliminadas na urina. O tempo e intensidade da leptospiúria (eliminação das 

leptospiras pela urina) é variável de acordo com a espécie animal, o sorogrupo, o 

sorovar e o período de intermitência (menores quantidades de bactérias eliminadas 

na urina). Em fêmeas grávidas, as leptospiras localizam-se também no útero, 

ocasionando assim, abortamentos ou natimortalidade e doenças neonatais, 

provavelmente devido à infecção transplacentária, já que as mesmas possuem a 

capacidade de aderir e penetrar na zona pelúcida, atingindo células embrionárias. 

As leptospiras também são capazes de se alojarem no oviduto e útero de fêmeas 

não grávidas, além se localizarem nos órgãos genitais de machos (ELLIS, 2015; 

LOUREIRO et al, 2016).  
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As leptospiras podem ainda persistirem cronicamente em outros órgãos e 

células, variando de acordo com a espécie animal. Como é o caso do 

desenvolvimento de mastites em bovinos, devido ao alojamento das bactérias nas 

glândulas mamárias; ou uveítes e cegueira em cavalos, causadas pela permanência 

das mesmas nos olhos (ELLIS, 2015). 

 Ovelhas são consideradas resistentes à infecção por leptospirose, porém 

apresentam-se como um importante hospedeiro reservatório para o sorovar Hardjo, 

sendo capazes de eliminar leptospiras através da urina e do sêmen. São, portanto, 

de extrema importância para a prevalência do sorovar Hardjo nessa população, 

tornando-se um fator de risco para a infecção de outros rebanhos (LILENBAUM et 

al, 2008; ELLIS, 2015).  

Em bovinos, o desenvolvimento da leptospirose em animais jovens está 

associado aos sorovares Pomona, Icterohaemorrhagiae e Grippotyphosa, 

apresentando como principais manifestações clínicas o aumento da temperatura 

(pirexia), anemia hemolítica, hemoglobinúria, presença de sangue no leite, icterícia, 

meningite e morte. A infecção pelo sorovar Hardjo, normalmente apresenta-se de 

forma subclínica, porém vacas em lactação podem apresentar diminuição ou 

ausência da produção de leite (ELLIS, 2015). 

 Também de grande importância econômica, por afetar a reprodução, a 

leptospirose em suínos é mais comumente associada aos sorovares Pomona, 

Australia e Tarassovi. Porém é possível observar a infecção acidental de suínos por 

sorovares de outros sorogrupos, tais como Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae e 

Canicola. Além das condições climáticas, a manutenção e disseminação da doença 

ainda estão associadas às condições de confinamento do rebanho (ELLIS, 2015). 

 O reconhecimento da leptospirose equina como uma doença de importância 

econômica é relativamente recente, devido a perdas de potros por abortamentos ou 

complicações neonatais, e uveítes recorrentes em cavalos de grande valor no 

mercado. Porém, em burros e mulas ainda é pouco descrita, embora estudos 

epidemiológicos indiquem que seguem o mesmo perfil relatado para a leptospirose 

em cavalos. A maioria das manifestações clínicas da infecção em cavalos são 

subclínicas, mas quando ocorre a infecção aguda, as manifestações são 

semelhantes às observadas em outras espécies, tais como hemoglobinúria, icterícia 

e comprometimento da função renal, fadiga e hemorragia pulmonar. Ainda não é 

descrita a presença de leptospira no trato genital de equinos machos e fêmeas não 
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grávidas, porém observou-se sua presença no sêmen (ELLIS, 2015; HAMOND et al, 

2015).  

 Cachorros tem uma especial atenção por serem, entre os animais 

domésticos, os principais responsáveis pela transmissão da leptospirose para 

humanos, devido à sua proximidade aos mesmos e ainda por serem naturalmente 

caçadores de roedores. Apesar de ter como principal infectante o sorovar Canicola, 

o cão também pode ser infectado por outros sorovares, tais como Grippotyphosa, 

Pomona, Bratislava, Autumnalis e Icterohaemorrhagiae. Como a maioria das 

espécies animais, possui muitas manifestações subclínicas, porém quando 

apresentadas clinicamente, as manifestações são semelhantes às encontradas no 

homem. São observadas, portanto, uma forma anictérica e uma forma ictérica. A 

fase inicial, ou anictérica, é acompanhada por febre (ou pirexia bifásica), coincide 

com a fase de bacteremia e pode durar até uma semana. Em alguns casos, pode 

ocorrer uma fase secundária, após uma remissão de 3-4 dias, acompanhada de 

resposta imune. Nas fases febris podem ser relatadas diferentes manifestações 

clínicas tais como fotofobia, mialgia grave, derrame conjuntival, anorexia, náusea, 

vômito e prostração, acompanhadas ou não de leucocitopenia, aumento das 

transaminases hepáticas e diminuição das taxas de filtração glomerular. Enquanto a 

forma ictérica apresenta-se mais gravemente com manifestações clínicas 

associadas aos rins e fígado, ocasionando insuficiência renal e hemorragias (ELLIS, 

2015). 

2.3 Leptospirose Humana 

É uma doença emergente negligenciada (CHAGAS-JUNIOR et al, 2012; 

WANG et al, 2012), de caráter endêmico com surtos epidêmicos (HINRICHSEN et 

al, 2005; DAVIS et al, 2009), e um grande problema de saúde pública mundial que 

atinge principalmente a América Latina e Sudoeste da Ásia, além de Caribe e 

Oceania (MUSSO & SCOLA, 2013; PICARDEAU, 2013). Países como Índia, Siri 

Lanka, Vietnã, China, Brasil, Tailândia, Malásia e Ilhas Pacíficas são considerados 

áreas de risco para o desenvolvimento da doença. Austrália, Nova Zelândia e Havaí 

apresentam os maiores índices de incidência de leptospirose entre os países 

desenvolvidos (LAU et al, 2010). São definidos basicamente três tipos de padrões 

epidemiológicos: 1) em climas temperados, onde alguns sorovares estão envolvidos 

e a infecção humana ocorre pelo contato direto com animais infectados, 2) em áreas 
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úmidas tropicais, onde há muitos sorovares que infectam seres humanos e animais, 

e grandes números de animais reservatórios, e 3) no meio urbano em que roedores 

são o principal veículo de origem da infecção (MUSSO & SCOLA, 2013).  

Em 2013, foram estimados mais de um milhão de casos por ano de 

leptospirose grave no mundo, com morte em torno de 10-30% dos casos. No mesmo 

ano, a incidência em regiões tropicais foi prevista para 10-100/100.000 habitantes, 

sendo possível atingir valores superiores em surtos epidêmicos, enquanto em 

regiões de clima temperado a incidência prevista foi de 0,1-1/100.000 habitantes 

(MUSSO & SCOLA, 2013; PICARDEAU, 2013; VERMA et al, 2013).  

No Brasil, a leptospirose apresenta surtos epidêmicos em períodos de chuva 

(BRASIL, 2009; PERNAMBUCO, 2012; BRASIL, 2017), sendo encontrada em todo o 

país, especialmente nas regiões Sul e Sudeste (HINRICHSEN et al, 2005; BRASIL, 

2010; BRASIL, 2017) (Figura 3). De acordo com a Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde (MS/SVS), foram confirmados mais de 63 mil casos de 

leptospirose no período de 2000 a 2016, sendo em média registrados 3.700 casos 

por ano, com taxa de mortalidade de aproximadamente 10%. Apenas no primeiro 

semestre de 2017, já foram confirmados 815 casos de leptospirose, dos quais 60 

óbitos foram notificados (BRASIL, 2017).  

 

                      Figura 3 - Incidência da Leptospirose no Brasil 

                 

                          FONTE: BRASIL, 2010. 
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As bactérias eliminadas por animais infectados atingem o organismo humano 

a partir da penetração pela pele lesionada, pelas mucosas, e ainda, pela pele íntegra 

exposta a água e/ou solo contaminados por longos períodos (PERNAMBUCO, 2012; 

WANG et al, 2012; WIDIYANTI et al, 2013). Em humanos, o período de incubação 

da doença pode variar de 1 a 30 dias, porém ocorrendo mais comumente de 5 a 14 

dias após a contaminação (BRASIL, 2005; HINRICHSEN et al, 2005; BRASIL, 2009; 

LAU et al, 2010). É considerada uma doença ocupacional (LEVETT, 2004; CINCO, 

2010) diretamente relacionada a veterinários, agricultores, trabalhadores de 

matadouros e outras ocupações que requerem contato com animais e água por 

longos períodos (LAU et al, 2010; MUSSO & SCOLA, 2013). E, também pode ser 

associada a atividades recreativas como esportes que envolvem água, como por 

exemplo, canoagem e natação (BHARTI et al, 2003; LAU et al, 2010; SHAH, 2012). 

A leptospirose pode se apresentar assintomaticamente ou com sintomas 

típicos de uma gripe como febre, cefaleia, diarreia, vômitos e mialgia; até com 

manifestações mais graves como meningite, miocardite, pneumonia, hepatite ou 

nefrite; ou ainda gerar complicações mais comprometedoras como disfunção 

hepática (icterícia), falência renal e hemorragias (principalmente pulmonar) – tríade 

que caracteriza a forma clínica mais comum, chamada de Síndrome de Weil - que 

podem levar o indivíduo a uma falência múltipla dos órgãos acompanhada de óbito 

(PALANIAPPAN et al, 2007; CINCO, 2010; WIDIYANTI et al, 2013). É dificilmente 

diagnosticada por apresentar sintomas inespecíficos comuns a outras doenças, 

sendo inúmeras vezes subdiagnosticada ou confundida com outras infecções 

tropicais como malária, dengue, febre hemorrágica, hepatites e meningites (LAU et 

al, 2010). 

 Apresenta-se de duas formas clínicas distintas: anictérica ou ictérica. A 

primeira fase da forma anictérica (septicêmica ou leptospirêmica ou fase aguda), é 

caracterizada principalmente pelo aparecimento abrupto de febre alta e remitente, 

calafrios, cefaleia intensa, prostração e mialgia especialmente nas panturrilhas. 

Nesta fase, as leptospiras estão circulantes e são encontradas no sangue - 

leptospiremia (LOMAR et al, 2005; BRASIL, 2005; BRASIL, 2009; PICARDEAU, 

2013). Outros sintomas como anorexia, náuseas, vômitos, diarreias, artralgias, 

hiperemia ou conjuntivite acompanhada de hemorragia, fotofobia e dor ocular, bem 

como hemorragia digestiva agravada por melena ou enterorragia, hepatomegalia, 
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esplenomegalia e pancreatite também podem ocorrer, sendo os três últimos mais 

raros (LOMAR et al, 2005; BRASIL, 2005; BRASIL, 2009). 

Os anticorpos específicos produzidos podem ser detectados no soro na fase 

imune - segunda fase da forma anictérica. Anticorpos do tipo IgM normalmente 

aparecem mais precocemente do que os anticorpos do tipo IgG e podem ser 

identificados de 5 a 7 dias após o aparecimento dos sintomas, mas podem estar 

presentes por até dois meses após a infecção ou permanecerem circulantes em 

baixos títulos por anos (WHO, 2003; LEVETT, 2004; SHAH, 2012). Já a detecção 

dos anticorpos IgG é mais variável, podendo não ser detectados ou serem 

detectados apenas em curtos períodos de tempo, mas eles podem permanecer no 

organismo por vários anos (WHO, 2003). O aumento do título de anticorpos está 

relacionado à eliminação das leptospiras circulantes no sangue (Figura 4). Em 

alguns casos, as leptospiras podem não ser detectadas no sangue devido a uma 

fraca ou curta leptospiremia na fase aguda; bem como amostras coletadas antes da 

soroconversão podem levar a resultados falso-negativos na detecção de anticorpos 

(PICARDEAU, 2013).  

 

                        Figura 4 - Cinética da infecção por leptospiras no sangue 

 

                                     

 

Cinética da infecção por leptospiras no sangue. Em azul, curva de leptospiremia (leptospiras 

circulantes) e em vermelho a presença de anticorpos IgM e IgG. FONTE: Adaptado de PICARDEAU, 

2013.  

 

A forma ictérica é a forma grave e mais comum da doença, normalmente 

devida a uma evolução da forma anictérica com desenvolvimento de icterícia grave. 

T
itu

la
ç
ã
o

 d
o

s
 A

n
tic

o
rp

o
s

 

Dias Após Início dos Sintomas 

L
e
p

to
s
p

ir
e
m

ia
 



37 

É comumente chamada de Síndrome de Weil, e não apresenta as fases 

leptospirêmica e imune bem definidas; os sintomas são os mesmos descritos na fase 

septicêmica da forma anictérica, porém com maior intensidade e duração, 

acompanhados de disfunção hepática severa, associada à disfunção renal, 

hemorragias, alterações hemodinâmicas, cardíacas, pulmonares e neurológicas, 

além de febre persistente. A icterícia rubínica é intensa, com urina escura, de início 

abrupto e com altos níveis de bilirrubinas (LOMAR et al, 2005; BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2009).  

 

2.4 Diagnóstico da Leptospirose 

Infecções virais, doenças que envolvem insuficiência renal e hepática, ou 

infertilidade, abortamentos, natimortalidade, descendência fraca, como por exemplo, 

diarreia viral em bovinos, clamidiose e toxoplasmose em ovinos e herpes em cavalos 

estão entre as doenças para o diagnóstico diferencial para a leptospirose animal 

(ELLIS, 2015). 

Em humanos, a inespecificidade dos sintomas ocasiona em erros frequentes 

no diagnóstico e seleção incorreta do tratamento médico, que resultam em altas 

taxas de mortalidade (BRACHO et al, 2010). Em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento o quadro é agravado pela falta de sistemas de vigilância eficazes, 

com laboratórios adequados que ofereçam disponibilidade de diagnóstico 

laboratorial de qualidade. Por essas deficiências, a incidência da leptospirose 

nesses países é subestimada ou subdiagnosticada (CHAGAS-JUNIOR et al, 2012; 

MUSSO & SCOLA, 2013). O desenvolvimento de um diagnóstico rápido, específico 

e sensível é extremamente importante para que o tratamento seja iniciado o quanto 

antes e forneça resultados mais efetivos (OOTEMAN et al, 2006). 

Os diferentes métodos de diagnósticos para a leptospirose podem ser 

didaticamente categorizados em bacteriológicos, microscópicos, sorológicos e 

moleculares, sendo assim classificados em diretos (isolamento, visualização direta 

ou amplificação gênica) e indiretos (detecção de anticorpos) (VIJAYACHARI et al, 

2008). 

O método diagnóstico mais utilizado é o teste de aglutinação microscópica 

(MAT) (Figura 5), é um teste sorogrupo específico considerado o padrão ouro para o 

diagnóstico sorológico da leptospirose, devido a sua alta sensibilidade e 
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especificidade. O método consiste em incubar o soro a ser analisado com diferentes 

estirpes de leptospiras, em diluição seriada. As desvantagens deste método são a 

necessidade da manutenção de culturas vivas de leptospira, pois há risco de 

contaminação para o operador, elevada concentração de anticorpos e baixa 

sensibilidade quando considerado o tempo de infecção (BARTHI et al, 2003; 

PICARDEAU, 2013). 

 

 

 

    Figura 5 - Ilustração do Teste de Aglutinação Microscópica (MAT) 

 

 

 

 

 

A detecção direta de leptospiras em microscópio de campo escuro a partir do 

Isolamento em cultura (CI) da bactéria é também outro método utilizado (CHAGAS-

JUNIOR et al, 2009). Para tanto, é necessário um meio enriquecido com nutrientes 

favoráveis ao crescimento bacteriano e ainda, antimicrobianos seletivos que 

impeçam o crescimento de contaminantes (SAENGJARUK et al, 2002); a leptospira 

apresenta ótimo crescimento nos meios especiais semissólido de Fletcher (Figura 6) 

e o meio líquido de Ellinghausen, MacCullough, Johnson & Harris (EMJH), utilizados 

em rotina (LIM, 2011). Podem ser detectadas no sangue humano entre 102 e 106 

leptospiras/mL durante a fase aguda da leptospirose, sendo mais comumente 

encontradas aproximadamente 104 leptospiras/mL de sangue humano na 

visualização direta (PICARDEAU, 2013). A detecção de uma cultura positiva é 

 Leitura em microscópio de campo escuro, cultura de L. interrogans sorovar Copenhageni 
estirpe L1-130. A) leptospiras aglutinadas (MAT+); B) leptospiras não-aglutinadas (MAT-). 
FONTE: MONARIS, 2011. 
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variável de acordo com o sorovar e o número de organismos viáveis presentes na 

amostra. Sorovares menos fastidiosos como Icterohaemorrhagiae podem ter culturas 

positivas em menos de 2 semanas, mas outros sorovares, como as cepas Bratislava 

de porco e de cão, podem demorar consideravelmente (ELLIS, 2015). 

É um diagnóstico definitivo, mas apresenta dificuldades como altos índices de 

contaminação, baixa sensibilidade, longo período de incubação, alto risco de 

resultados falso-positivos e treinamento profissional (CHAGAS-JUNIOR et al, 2009; 

PICARDEAU,2013; ELLIS, 2015).                    

 

                Figura 6 - Ilustração do Isolamento de Cultura em meio semi-sólido de Fletcher 

                        

 

 

 

Entre os métodos sorológicos convencionais encontram-se os testes 

imunoenzimáticos, como Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), que são 

utilizados em ensaios para a detecção de anticorpos, tanto do tipo IgM quanto do 

tipo IgG, contra a leptospira íntegra (SHAH, 2012; PICARDEAU, 2013). Kits 

comerciais de ELISA utilizam antígenos derivados de estirpes não patogênicas, 

como por exemplo, a L. biflexa sorovar Patoc I (CHALAYON et al, 2011). A principal 

vantagem desse método é que com apenas um antígeno gênero-específico presente 

em várias leptospiras é possível realizar a sua identificação, sem a necessidade de 

Cultura a partir de macerado de rim com crescimento bacteriano após 28 
dias do inóculo (anel em destaque). FONTE: MONARIS, 2011.                                                                            
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confirmação do diagnóstico com o crescimento da bactéria em cultura. Porém, como 

desvantagens possui baixa especificidade, menor sensibilidade comparada ao MAT, 

alto índice de reações cruzadas para outras doenças e a impossibilidade de 

diferenciar sorovares (CHALAYON et al, 2011; SHAH, 2012).  

Técnicas que envolvem fundamentos de biologia molecular apresentam bons 

resultados em termos de sensibilidade e especificidade, tais como os métodos de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) Convencional e/ou em Tempo Real 

Quantitativo (qPCR) (OOTEMAN et al, 2006; CHAGAS-JUNIOR et al, 2012), que 

permitem um diagnóstico precoce e preciso em uma única amostra positiva; porém 

estas técnicas não fornecem dados epidemiológicos (PEREZ & GOARANT, 2010) e 

possuem alto custo (SHAH, 2012).  

Outros testes sorológicos conhecidos são ensaios indiretos de 

hemaglutinação, macroaglutinação, testes de aglutinação em látex e 

imunofluorescência indireta, porém são pouco utilizados por apresentarem 

especificidade e sensibilidade insatisfatórias quando comparados com outros testes 

como o ELISA (SHAH, 2012; PICARDEAU, 2013). Antígenos de proteínas 

recombinantes têm sido estudados como potenciais ferramentas de diagnóstico 

(CHALAYON et al, 2011). Métodos de coloração como imunofluorescência e 

técnicas de imuno-histoquímica são métodos adicionais apropriados (ELLIS, 2015). 

 

2.5 Tratamento e Vacinas 

Tanto para a leptospirose animal quanto para a humana, o tratamento é 

baseado na antibioticoterapia. Para animais, dependendo do tipo de rebanho, o 

tratamento com antibióticos pode ser associado ao tratamento de terapia intensiva, 

transfusões de sangue e diálise, além da vacinação do rebanho no caso de doença 

detectada em suínos, ovinos e bovinos. O uso e a via de administração dos 

antibióticos podem variar de acordo com a espécie animal (ELLIS, 2015). 

 Para humanos, o tratamento com antibióticos é eficiente quando iniciado 

imediatamente após a suspeita e/ou diagnóstico. A benzil penicilina com aplicação 

intravenosa é o antibiótico de escolha. Para pacientes hipersensíveis à penicilina, é 

recomendado o uso de doxiciclina (BARTHI et al, 2003; VIJAYACHARI et al, 2008; 

LIM, 2011). A penicilina G demonstra ser eficaz na diminuição do período de febre e 

a disfunção renal, sendo indicada para casos graves da doença (BARTHI et al, 



41 

2003; LIM, 2011); a ampicilina e a amoxicilina são indicadas em casos de 

leptospirose branda (BARTHI et al, 2003). Outros antibióticos também podem ser 

eficientes, como e aminoglicosídeos (LIM, 2011), cefalosporinas de 3ª geração 

(PAPPAS & CASCIO, 2006), eritromicina, cefotaxima (WHO, 2003) e as tetraciclinas, 

mas são contra-indicadas em casos de pacientes com insuficiência renal, em 

crianças e mulheres grávidas (VIJAYACHARI et al, 2008). Apesar da sensibilidade 

da Leptospira spp. aos antibióticos, altas taxas de mortalidade são registradas nas 

regiões com infra-estrutura precária, com letalidade de até 70% para leptospirose 

hemorrágica pulmonar grave (ADLER et al, 2011). 

O desenvolvimento de vacinas para uso humano e veterinário ainda é um 

grande desafio (PAPPAS & CASCIO, 2006).  As principais vacinas disponíveis são 

suspensões celulares mono ou polivalentes, inativadas por agentes químicos 

(formaldeído ou fenol) e agentes físicos (calor) (VERMA et al, 2013). 

Disponibilizadas largamente para uso animal, estas composições vacinais 

(chamadas bacterinas) apresentam várias deficiências, como a proteção restrita aos 

sorovares presentes na preparação, reatogenicidade associada aos contaminantes 

oriundos do processo de obtenção, como componentes do meio e 

lipopolissacarídeos, e a não indução da imunidade em longo prazo, o que requer 

administração anual ou semestral (FAINE et al, 1999; BHARTI et al, 2003).  

Proteínas recombinantes também são estudadas como candidatos de vacinas 

de subunidades (HAAKE et al, 1999; SILVA et al, 2007; MURRAY et al, 2012). 

Vacinas baseadas no DNA são capazes de estimular resposta imune humoral e 

celular em modelos animais, o que sugere uma estratégia promissora para o 

desenvolvimento de vacinas contra a leptospirose (HARTWIG et al, 2013). 

O uso de vacinas para uso humano ainda tem sido avaliado em alguns países 

(SHAH, 2012), mas, caso sejam aprovadas, devem ser repetidas anual ou 

semestralmente, em surtos epidêmicos, e são recomendadas apenas para grupos 

de alto risco (SHAH, 2012; VERMA et al, 2013). Tem sido proposto o 

desenvolvimento de uma vacina polivalente com o emprego de proteínas de 

membrana de leptospiras, que além de estarem envolvidas na interação das 

bactérias com as células do hospedeiro, são bastante conservadas entre as 

diferentes espécies e sorovares (HAAKE et al, 1999; BRANGER et al, 2001; SILVA 

et al, 2007).  

 



42 

2.6 Controle  

A erradicação da leptospirose é difícil, visto que existem vários tipos de 

espécies, sorovares e sorogrupos cada um com características distintas e 

peculiares; além das diferentes fontes e formas de infecção. Práticas saudáveis de 

higiene pessoal e tratamento de água, recolhimento de lixo e condições sanitárias 

adequadas são importantes formas de contribuir para o controle dessa grave doença 

em humanos (LIM, 2011; SHAH, 2012; VERMA et al, 2013). Em animais, o controle 

da leptospirose deve se basear principalmente na análise e vigilância sanitária, 

especialmente na sua disseminação, considerando sempre a localização e o número 

de animais infectados, os tipos de sorovares encontrados e os meios de 

transmissão, avaliando as perdas econômicas e o potencial risco de transmissão 

para outros animais e humanos. A maneira mais fácil e eficaz é a vacinação do 

rebanho, sendo na prática a única medida de controle vastamente utilizada para 

rebanhos de grande porte (ELLIS, 2015). 

 

2.7 Patogênese da Leptospirose  

Apesar do grande avanço científico na última década, com o advento dos 

sequenciamentos genômicos, ainda não são bem descritos e entendidos os 

mecanismos pelos quais as leptospiras invadem, aderem e colonizam os tecidos do 

hospedeiro que resultam no estabelecimento da doença. Vários estudos estão 

sendo realizados, porém as bases moleculares determinantes para sua virulência 

ainda permanecem desconhecidas, devido principalmente a dificuldades técnicas na 

manipulação genética de Leptospira spp. Alguns mecanismos patogênicos são 

relatados, porém sem a determinação de um componente específico responsável 

pela atividade da bactéria (ADLER & DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010; MURRAY, 

2013). 

Ao penetrarem no organismo, as leptospiras atingem a corrente sanguínea 

permanecendo circulantes por aproximadamente sete dias, constituindo-se a fase de 

bacteremia (ADLER & DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010, PICARDEAU, 2017), 

como ilustrado na figura 7. São fácil e rapidamente disseminadas para todos os 

órgãos, porém seus órgãos alvo são o fígado, rins, pulmões, coração e músculos 

(HINRICHSEN et al, 2005; LOMAR et al, 2005), residem preferencialmente nos 

túbulos proximais renais e por isso são eliminadas na urina (DAVIS et al, 2009; 
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MURRAY, 2013). A primeira lesão observada é a lesão do endotélio de pequenos 

vasos sanguíneos que podem conduzir à isquemia localizada, ocasionando uma 

insuficiência renal tubular, necrose hepatocelular e ainda dano pulmonar e 

meningite; hemorragias podem ocorrer em casos graves com frequente 

plaquetopenia e granulocitose. Uma vez que os anticorpos circulantes aparecem, as 

leptospiras são removidas da circulação por fagocitose (ADLER & DE LA PEÑA 

MOCTEZUMA, 2010), ou escapam e migram para os órgãos alvo (DAVIS et al, 

2009). As leptospiras invadem os órgãos devido à ação de toxinas ou componentes 

celulares citotóxicos por ela liberados, que geram o aparecimento dos sintomas 

(HINRICHSEN et al, 2005; ADLER & DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010).  

 

Figura 7 - Ilustração da invasão de Leptospiras patogênicas ao organismo

 

              FONTE: PICARDEAU, 2017. 

 

 

O lipopolissacarídeo (LPS) é o principal componente antigênico das 

leptospiras e possui funções como aglutinação, opsonização e ligação a anticorpos 

(LUCAS et al, 2011). Algumas proteínas têm sido associadas a funções essenciais 

na colonização do hospedeiro, como a capacidade das bactérias em aderir a 

proteínas de matriz extracelular (MERIEN et al, 2000; BARBOSA et al, 2006; 



44 

ATZINGEN et al, 2008), regulação da atividade do complemento (MURRAY, 2013), 

escape dos mecanismos de defesa apresentados pelo hospedeiro, como o sistema 

fagocitário e o complemento (CINCO & BANFI, 1983; CINCO et al, 2002; VERMA et 

al, 2006; BARBOSA et al, 2009; BARBOSA et al, 2010) e de produzir toxinas 

(DOLHNIKOFF et al, 2007). 

Dentre essas proteínas, as mais importantes descritas até o presente 

momento, são as proteínas de membrana externa – OMPs. Estas proteínas podem 

ser encontradas na região transmembrânica ou ainda no espaço periplasmático 

(Figura 8) (RAJA & NATARAJASEENIVASAN, 2015).  

As OMPS são consideradas importantes candidatos vacinais, e a principal 

delas é a lipoproteína LipL32 (PINNE & HAAKE, 2013) devido a sua produção em 

grande quantidade, porém o seu papel ainda é pouco entendido, por não se 

apresentar fundamental para a virulência das bactérias (MURRAY, 2013), embora 

seja conservada entre as leptospiras patogênicas, apresente imunogenicidade e 

expressão nos órgãos alvos durante a infecção aguda em modelos animais 

(CHAEMCHUEN et al, 2011).  

 

Figura 8 - Estrutura da Membrana de Leptospira spp. 

           

 

 IM = Membrana Interna; PS = Espaço Periplasmático; OM = Membrana Externa; PBPs = 

Proteínas de Ligação à Penicilina;  LipL32, LipL36, LigA, LigB, LigC = Lipoproteínas de 

Superfície; SPase I e SPase II = Lipoproteínas Peptidase Sinal; OmpL1 = Proteína 

Transmembrânica. FONTE: RAJA & NATARAJASEENIVASAN, 2013. 
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2.7.1 Proteínas Secretadas 

 

Ainda não são bem descritos e entendidos os mecanismos pelos quais as 

leptospiras invadem, aderem e colonizam os tecidos do hospedeiro que resultam no 

estabelecimento e avanço da doença. Alguns mecanismos patogênicos são 

relatados, porém sem a determinação de um componente específico responsável 

pela atividade da bactéria (ADLER & DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2010; MURRAY, 

2013).   

A secreção de proteínas para o ambiente extracelular é uma característica 

importante de patógenos microbianos, pois as proteínas extracelulares podem 

mediar interações com as células do hospedeiro durante a infecção. Em bactérias 

Gram-negativas, o termo secreção refere-se ao transporte ativo de proteínas do 

citoplasma da célula até o meio externo ou superfície da célula através de suas 

membranas internas e externas. São conhecidos vários sistemas de transporte de 

proteínas que podem ser classificados como Sec-dependentes e Sec-

independendentes. Os sistemas Sec-independentes tipo I, III e IV transportam 

proteínas através das duas membranas em um único passo sem intermediários 

periplasmáticos. Os sistemas Sec-dependentes e Tat-dependentes transportam 

proteínas, primeiro para o espaço periplasmático e depois através da membrana 

externa pelo sistema tipo II, V ou menos frequentemente pelos sistemas tipo I ou IV 

(TSENG et al, 2009). Estes sistemas são complexos, muitas vezes formados por 

várias proteínas, originando maquinarias de troca entre o ambiente intracelular e o 

meio extracelular (REMAUT & WAKSMAN, 2004).  

As proteínas secretadas podem apresentar inúmeras funções em diferentes 

processos biológicos como aquisição de nutrientes, motilidade e comunicação 

extracelular, além de participar no processo de colonização do organismo 

hospedeiro através da secreção de toxinas, adesinas, enzimas degradativas, entre 

outras (REMAUT & WAKSMAN, 2004). 

O dano na parede dos vasos capilares é principal lesão observada e está 

relacionada com a hemorragia pulmonar, muitas vezes fatal. Na leptospirose, a 

hemorragia alveolar acontece na primeira semana de doença e normalmente 

desaparece em poucos dias, muitas vezes sem ser notada na avaliação clínica. 

Entretanto, nas formas graves da doença, ocorre a instalação rápida da hemorragia 

pulmonar, seguida pela insuficiência respiratória e morte por asfixia, em muitos 
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casos.  O tecido pulmonar de seres humanos infectados por leptospiras apresenta, 

usualmente, uma pequena quantidade de bactérias, o que indica serem os efeitos 

pulmonares decorrentes da exposição a toxinas circulantes produzidas pelo 

patógeno em sítios distantes tais como fígado e rins (DOLHNIKOFF et al, 2007). 

 Além disso, a disseminação das leptospiras pelos órgãos do hospedeiro é 

mediada, provavelmente, pela secreção de enzimas que destroem as membranas 

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

Nos genomas das leptospiras patogênicas estão presentes genes que 

codificam hemolisinas, fosfolipase D, proteases (como colagenases, 

metaloproteases e termolisinas) e lipases/esterases que poderiam participar destes 

eventos (REN et al, 2003; NASCIMENTO et al, 2004 a e b; BULACH et al, 2006).  

A caracterização destas proteínas pode contribuir para a elucidação dos 

mecanismos que causam a hemorragia pulmonar e, também, no desenvolvimento 

de novas estratégias para o tratamento e prevenção de leptospirose. 

Proteínas secretadas por leptospiras foram identificadas através de 

proteômica e do uso de ferramentas de bioinformática. A análise dos resultados 

obtidos com este estudo permitiu a identificação de proteínas possivelmente 

envolvidas na patogênese da leptospirose (PIASSI-RICARDI, 2013).  

Três destas proteínas (Sph2, ColA e LipA) merecem destaque porque podem 

ter um papel fundamental no desenvolvimento de quadros de hemorragias, que 

constitui um dos sintomas da leptospirose, e também por serem possíveis antígenos 

diagnósticos. 

  

2.7.1.1 Hemolisina/esfingomielinase 

A hemolisina/esfingomielinase (Sph2) possui um domínio exonuclease-

endonuclease-fosfatase, encontrado em muitas esfingomielinases, que são enzimas 

responsáveis pela hidrólise da esfingomielina, um fosfolipídeo constituinte da 

membrana plasmática de células animais. A atividade das esfingomielinases é 

responsável pela hemólise, que está associada à liberação de ferro, essencial para a 

sobrevivência bacteriana, e de lipídeos da membrana como fonte de carbono e 

energia, além de causar a morte celular no hospedeiro. A Sph2 está presente 

somente em espécies patogênicas de leptospiras e foi comprovado ser secretada, 

por Matsunaga e colaboradores (2007) e Piassi-Ricardi (2013).  
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2.7.1.2 Provável esterase/lipase 

A provável esterase/lipase (LipA) pertence a um grupo de enzimas que estão 

associadas ao metabolismo de lipídios. São hidrolases que catalisam tanto a 

hidrólise como a síntese de acilgliceróis e outros ácidos graxos (LEE et al, 2004). 

Estão amplamente distribuídas na natureza e podem ser produzidas por animais, 

plantas, fungos e bactérias (LIN et al, 2006). Estas enzimas pertencem à 

superfamília das α/β hidrolases e possuem o sítio ativo formado por uma tríade 

catalítica contendo os resíduos de serina, aspartato ou glutamato e histidina. O 

resíduo de serina está no centro de um pentapeptídeo conservado, geralmente 

composto pelos resíduos GXSXG, onde G é glicina e X é qualquer aminoácido. 

Apesar de compartilharem um mecanismo catalítico comum e uma estrutura 

semelhante, lipases/esterases podem apresentar diferentes especificidades de 

substratos e possuem sequências de aminoácidos muito variáveis (JAEGER et al, 

1999). De maneira geral, as esterases hidrolisam ligações éster em esteres e 

triacilgliceróis de cadeia carbônica curta (< 10 carbonos), libertando ácidos graxos 

de baixo peso molecular, e, por isso também são denominadas esterases não-

lipolíticas (CHAHINIAN et al, 2005) ou apenas carboxilesterases (BORNSCHEUER, 

2002). Já as lipases hidrolisam preferencialmente triacilglicerois de cadeia longa (> 

10 carbonos). A atividade lipásica/esterásica tem sido demonstrada em cultivos 

totais e sobrenadantes de cultivos de Leptospira spp, entretanto os produtos destas 

reações enzimáticas ainda não são conhecidos e não há relatos sobre a 

caracterização de nenhuma lipase/esterase produzida por estas bactérias. Além 

disso, a presença de ácidos graxos no meio de cultivo é essencial para o 

crescimento das leptospiras, pois estas bactérias são incapazes de metabolizar os 

açúcares ou aminoácidos como fonte de energia e utilizam a β-oxidação de ácidos 

graxos ou álcoois graxos como fonte de carbono e energia (HENNEBERRY & COX, 

1970). Nos genomas das leptospiras disponíveis foram encontrados genes que 

codificam para a via completa da β-oxidação e para o metabolismo do glicerol (REN 

et al, 2003; NASCIMENTO et al, 2004a e b; BULACH et al, 2006; PICARDEAU et al, 

2008). Estafilococos, através da secreção de lipases, são capazes de hidrolisar 

lipídios, liberando ácidos graxos que são assimilados pela bactéria servindo como 

precursores para síntese de lipídios celulares ou como substratos para obtenção de 

energia. 
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2.7.1.3 Colagenase 

A colagenase (ColA) é uma peptidase colagenolítica codificada pelo gene 

LIC12760 em L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130. Kassegne e 

colaboradores (2014) identificaram uma proteína de L. interrogans sorovar Lai 

codificada pelo gene LA0872 que é idêntica à proteína codificada pelo gene 

LIC12760. E comprovaram a secreção desta proteína para o meio extracelular 

durante a co-incubação das leptospiras com células HUVEC (human umbilical vein 

endotelial cell) e HEK293 (human renal tubular epitelial cell). Resultados obtidos por 

Matos (2014) demonstraram que a ColA de L. interrogans sorovar Copenhageni 

estirpe L1-130 possui atividade enzimática sobre colágeno desnaturado e sobre 

peptídeo sintético e ainda apresentaram atividade hemorrágica em camundongos.  

Além destas três proteínas, a LipL32 de Leptospira spp. também foi incluída 

neste trabalho, como controle positivo de antígeno. É a mais abundante proteína de 

membrana externa de espécies patogênicas e tem sido considerada um promissor 

candidato a antígeno para o desenvolvimento de novos métodos diagnósticos para a 

leptospirose (HAAKE et al, 2000; GOTTI, 2015), pois induz uma intensa resposta 

imunológica do hospedeiro (NABITY et al, 2012).  

Estudos moleculares tem possibilitado esclarecimentos significativos quanto à 

patogênese da leptospirose, porém a base molecular determinante de sua virulência 

ainda permanece desconhecida, devido principalmente à ausência de instrumentos 

genéticos para a manipulação de Leptospira (ADLER & DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 

2010; MURRAY, 2013).   
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3 OBJETIVOS  

 

O presente trabalho propôs a clonagem em vetor de expressão heteróloga 

bacteriano das sequências codificantes de três proteínas (Sph2, LipA e ColA) 

secretadas por L. interrogans sorovar Copenhageni, caracterização funcional das 

proteínas recombinantes purificadas e estudo do seu potencial uso no diagnóstico 

para a leptospirose. Além da clonagem da sequência codificante da proteína LipL32 

em sistema de Brevibacillus choshinensis e sua caracterização como antígeno 

diagnóstico da leptospirose. 

 

 

3.1 Plano de Trabalho 

A. Clonagem dos insertos correspondentes às regiões codificantes das 

sequências maduras (sem peptídeo sinal) das proteínas Sph2, LipA, ColA e 

LipL32 no vetor pNCHis de expressão em Brevibacillus choshinensis;   

B. Clonagem do inserto correspondente à região codificante da sequência 

madura (sem peptídeo sinal) da proteína LipA no vetor pAE de expressão em 

Escherichia coli; 

C. Expressão e purificação das proteínas recombinantes por cromatografia de 

afinidade a metal; 

D. Obtenção do soro hiperimune contra a proteína recombinante LipA em coelho 

e avaliação da imunogenicidade do soro obtido por ELISA; 

E. Avaliação da presença da proteína LipA em diferentes sorovares de 

Leptospira spp. por Western-blotting utilizando o soro policlonal produzido; 

F. Comprovação da atividade lipásica da proteína LipA; 

G. Caracterização da atividade enzimática da proteína LipA através do estudo do 

efeito da estabilidade em diferentes pHs e temperaturas e preferência por 

substrato; 

H. Caracterização do efeito hemorrágico das proteínas recombinantes LipA, 

SpH2, ColA em camundongos; 

I. Avaliação do uso das proteínas recombinantes purificadas na detecção de 

anticorpos específicos em amostras reagentes e não reagentes humanas 

para a leptospirose por ELISA-IgM e IgG; 
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J. Caracterização da proteína recombinante LipL32 produzida em Brevibacillus 

choshinensis como antígeno no diagnóstico da leptospirose. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Bactérias e Condições de Cultivo 

 As estirpes utilizadas (listadas no quadro 2) foram fornecidas pelo Prof. Dr. 

Marcos Bryan Heinemann (FMVZ – USP) e cultivadas sob condições aeróbicas em 

meio líquido EMJH (Difco-EUA). As culturas foram mantidas a uma temperatura de 

29ºC, sem agitação. O crescimento bacteriano foi monitorado em microscópio de 

campo escuro e a contagem celular foi realizada em câmara de Petroff-Hausser.  

 

 

Quadro 2 - Lista de estirpes de Leptospira cultivadas 

 

 FONTE: MATOS, L.R.B 2017 

  

 A espécie Brevibacillus choshinensis (Takara BIO Inc) foi utilizada para 

expressão das proteínas no meio extracelular.  Esta bactéria apresenta grande 

capacidade de expressão de proteínas heterólogas, sendo capaz de secretar 

proteínas para o meio extracelular com bastante eficiência e produzir pequenas 

quantidades de proteases endógenas extracelularmente, resultando em degradação 

mínima de proteínas recombinantes (PANDA et al, 2014). Esta estirpe bacteriana foi 

cultivada em meio 2SY (20 g/L glicose, 40 g/L Bacto Soytone, 5 g/L Bacto Yeast 

Extract, 0,15 g/L CaCl2) a 30C por 12-18 horas, sob agitação. 

 A espécie E. coli BL21-SI (Novagen) foi utilizada para expressão das 

proteínas recombinantes, uma vez que possuem o gene da T7 RNA polimerase 

integrado ao genoma, sob o controle do promotor proU, induzível por NaCl. Esta 

estirpe bacteriana foi cultivada em meio LB-ON (1% bacto-triptona e 0,5% extrato de 

levedo) a 30C, com agitação a 200rpm. A linhagem E.coli DH5, utilizada nas 

etapas de clonagem, foi cultivada em meio LB (1% bacto-triptona, 0,5% extrato de 

levedo, 1% NaCl), a 37C, com agitação a 200rpm. 
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4.2 Obtenção do DNA genômico da L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 

L1-130 

 O DNA genômico da estirpe da Leptospira interrogans sorovar 

Copenhageni estirpe L1-130 foi isolado a partir de 50mL de cultura com sete dias de 

incubação a 29ºC. As células bacterianas foram coletadas por centrifugação a 

2.200xg, por 15 minutos, a temperatura ambiente e o sedimento obtido foi 

ressuspendido em 50mL de tampão PBS - phosphate buffered saline (137mM NaCl; 

2,7mM KCl; 8,1mM Na2HPO4 e 1,5mM KH2PO4). Posteriormente, foi realizada uma 

nova centrifugação nas mesmas condições anteriores. As células foram coletadas e 

ressuspendidas em 180 µL de solução PureLink Genomic Digestion Buffer 

(Invitrogen - USA). A extração do DNA foi realizada utilizando o PureLink Genomic 

DNA Mini Kit (Invitrogen- USA) seguindo as instruções do fabricante. 

 

4.3 Clonagem no vetor pNCHis para expressão em B. choshinensis e no vetor 

pAE para expressão em E.coli 

 As sequências correspondentes aos genes codificantes das proteínas 

recombinantes LIC12631 (Sph2), LIC11463 (LipA), LIC12760 (ColA) e LIC11352 

(LipL32) foram clonadas no vetor pNCHis para expressão em B. choshinensis. E, a 

sequência correspondente ao gene codificante da proteína recombinante 

correspondente à LIC11463 (LipA) também foi clonada no vetor pAE para expressão 

em E.coli. Para tanto, as regiões codificantes das sequências maduras (sem 

peptídeo sinal) das proteínas Sph2, LipA, ColA e LipL32 foram amplificadas por 

reação de PCR a partir do DNA genômico de L. interrogans sorovar Copenhageni 

estirpe L1-130 e oligonucleotídeos complementares.  

Os fragmentos amplificados por PCR foram isolados do gel de agarose 

(SAMBROOK et al, 1989) e purificados utilizando-se o kit PureLink – gel extraction 

(Invitrogen). Os produtos de PCR purificados foram clonados no vetor pGEM-T 

(Promega).  Este vetor foi desenvolvido para clonar produtos de PCR e dessa 

maneira otimizar as reações de digestão com enzimas de restrição. As misturas de 

ligação dos produtos de PCR e pGEM-T foram usadas na transformação da 

linhagem E.coli DH5 por CaCl2 (SAMBROOK et al, 1989). Esta linhagem bacteriana 

competente foi obtida segundo o protocolo descrito em Sambrook e colaboradores 

(1989). Uma colônia isolada foi inoculada em 5mL de meio líquido LB e a cultura foi 
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mantida durante a noite, a 37°C, com agitação de 250rpm. Em seguida, 2mL da 

cultura foram inoculados em 100mL de meio líquido LB pré-aquecido, mantendo as 

mesmas condições de crescimento anteriores até atingir a densidade óptica a 

600nm de 0,6 a 0,7. Ao final do período de incubação, a cultura foi resfriada em 

banho de gelo e 1mL de solução 1M MgCl2 foi adicionado ao cultivo. Após 15 

minutos, a cultura foi centrifugada a 1.400xg por 15 minutos a 4ºC. O sedimento 

bacteriano foi ressuspendido com 20mL de solução RFI (100mM KCl; 50mM MnCl4; 

30mM Acetato de Potássio; 10mM CaCl2 e 15% Glicerol) e mantida em repouso por 

15 minutos no gelo. A cultura foi centrifugada a 1.400xg por 15 minutos a 4ºC e o 

sedimento foi ressuspendido em 2mL de solução RFII (10mM KCl; 75mM CaCl2; 

10mM Na-MOPS e 15% Glicerol). A suspensão foi armazenada a -80°C, em 

alíquotas de 50µL até o momento do uso. 

 Para a transformação, as bactérias competentes foram mantidas em banho 

de gelo por aproximadamente 15 minutos. O DNA foi adicionado em cada alíquota 

de bactéria competente descongelada e o tubo contendo a mistura foi mantido em 

banho de gelo por 30 minutos. Posteriormente, foi realizado um choque térmico por 

2 minutos a 42°C e os tubos foram colocados novamente no banho de gelo por 5 

minutos. À mistura, foram adicionados 350µL de meio LB previamente aquecido e a 

incubação foi realizada a 37°C com agitação por 90 minutos. A cultura foi plaqueada 

em meio LB-ágar (1% bacto-triptona, 0,5% extrato de levedo, 1% NaCl, 1,5% bacto-

ágar) contendo ampicilina (100µg/µL) e incubada a 37°C, por 12 a 18 horas. As 

colônias recombinantes foram selecionadas em meio contendo ampicilina. 

Posteriormente, para confirmar a presença dos insertos, foram feitas preparações 

plasmidiais utilizando Kit PureLink – Plasmid miniprep (Invitrogen). O DNA obtido foi 

digerido com enzimas de restrição apropriadas e analisado em géis de agarose. Os 

clones positivos foram sequenciados pelo método da terminação da cadeia, 

utilizando sequenciador automático 3100 Genetic Analyzer da Applied Biosystens 

(Hitachi) e os oligonucleotídeos específicos M13 forward e reverse.    

 Os insertos clonados no pGEM-T foram transferidos para o vetor de 

expressão pNCHis ou vetor pAE a partir de digestões com as enzimas de restrição 

específicas. Os fragmentos de interesse foram isolados do gel de agarose 

(SAMBROOK et al, 1989), purificados utilizando-se o kit PureLink – gel extraction 

(Invitrogen) e subclonados no vetor pNCHis ou vetor pAE, previamente digerido com 

as mesmas enzimas.  
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 O vetor pNCHis (Takara BIO Inc) é shuttle entre B. choshinensis e E.coli e 

permite a expressão não indutível da proteína com uma sequência de seis histidinas 

na sua porção amino terminal. Além disso, possui o promotor P2 que é potente em 

B. choshinensis e apresenta baixa atividade em E.coli e uma sequência sinal Sec de 

uma proteína de parede celular denominada HWP, que possibilita a secreção da 

proteína recombinante para o meio de cultura (PANDA et al, 2014). O vetor pAE foi 

desenvolvido para a expressão de proteínas heterólogas em fusão com uma cauda 

de seis resíduos de histidina na porção amino terminal sobre o controle do promotor 

de T7 (RAMOS et al, 2004). 

As misturas de ligação dos fragmentos correspondentes aos genes e o 

vetores digeridos foram usados na transformação da linhagem E.coli DH5 por 

CaCl2 (SAMBROOK et al, 1989).  As colônias recombinantes foram selecionadas em 

meio contendo ampicilina. Para verificar a presença de inserto, foram feitas 

preparações plasmidiais das colônias obtidas da transformação utilizando-se o kit 

PureLink – Plasmid miniprep (Invitrogen). O DNA obtido foi digerido com enzimas de 

restrição apropriadas e analisado em géis de agarose. Os clones positivos foram 

sequenciados utilizando-se os oligonucleotídeos sintéticos T7 forward e pAE reverse 

para o vetor pAE, e BREV forward e BREV reverse para o vetor pNCHis. 

4.4 Expressão e purificação em B. choshinensis 

Para a expressão das proteínas recombinantes em Brevibacillus 

choshinensis, colônias isoladas das transformações com as construções pNCHis 

foram inoculadas em meio 2SY (20 g/L glicose, 40 g/L Bacto Soytone, 5 g/L Bacto 

Yeast Extract, 0,15 g/L CaCl2) suplementado 10 μg/mL de neomicina. A cultura foi 

incubada a 30C por 12-18 horas, sob agitação de 200rpm. Este pré-inóculo foi 

transferido para meio fresco contendo neomicina, utilizando-se a diluição 1:50. A 

cultura foi incubada novamente sob a mesma agitação por até 72 horas. As células e 

o sobrenadante do cultivo foram obtidos por centrifugação (2.000xg por 15 minutos a 

4C) e analisadas em gel SDS-PAGE com 12% de acrilamida (SAMBROOK et al, 

1989). Os clones que apresentaram bandas com peso molecular esperado e 

sequências corretas foram selecionados para cultivo e indução em maior escala 

para estudo da solubilidade das proteínas recombinantes. 

Para a purificação das proteínas foi utilizada a resina de sepharose (Fast Flow 

chelating Sepharose - GE Healthcare) previamente carregada com 2,5 volumes de 
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100mM NiSO4 e equilibrada em 2,5 volumes de 20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl pH 8,0. 

A resina carregada e equilibrada foi adicionada ao sobrenadante em 100X do seu 

volume. E mantida a temperatura ambiente por 90min com agitação. Após o período 

de adsorção, o sobrenadante foi deixado em repouso durante a noite a 4°C para a 

decantação da resina. Após o período de decantação, a resina foi coletada e lavada 

para eliminação das proteínas contaminantes, com 1 volume do tampão de ligação 

(20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol e pH 8,0). A resina foi lavada com mais 3 

tampões de lavagens, nas condições de 1 volume do primeiro tampão de lavagem 

(20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 20mM de imidazol e pH 8,0); 1 volume do segundo 

tampão de lavagem (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 40mM de imidazol e pH 8,0), e por 

fim, 1 volume do terceiro tampão de lavagem (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 60mM de 

imidazol e pH 8,0).  A proteína recombinante foi então eluída com 0,1 volume do 

tampão de eluição (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 1M imidazol e pH 8,0). As frações de 

todas as etapas da purificação foram coletadas e analisadas em gel SDS-PAGE. 

 

4.5 Expressão e purificação em E. coli 

Para verificar a expressão dos fragmentos recombinantes, a linhagem E.coli 

BL21-SI competente foi transformada com as construções em pAE. Colônias 

isoladas foram inoculadas em meio LB-ON suplementado com ampicilina 

(100μg/mL).  A cultura foi incubada a 30C por 18 horas, sob agitação de 250rpm. O 

pré-inóculo foi transferido para meio fresco contendo ampicilina, utilizando-se uma 

diluição 1:20, a cultura foi mantida a 30C sob a mesma agitação até DO 600nm = 

0,6 a 0.8. Neste momento, adicionou-se 300mM de NaCl, mantendo-se a incubação 

por mais 3 horas. Após a indução, a cultura bacteriana foi centrifugada (2.000xg por 

15 minutos a 4°C), as células foram coletadas e armazenadas a -80ºC até o 

momento do uso. As amostras foram analisadas em gel de SDS-PAGE segundo 

protocolos descritos por Sambrook e colaboradores (1989). 

O sedimento bacteriano foi ressuspendido em 5 volumes (p/v) de tampão PBS 

(137mM NaCl; 2,7mM KCl; 8,1mM Na2HPO4 e 1,5mM KH2PO4). A seguir, a 

suspensão bacteriana foi lisada através da passagem pelo French Pressure Cell 

Press (SLM Aminco). 

A suspensão resultante da lise foi centrifugada a 12.800xg por 15 minutos, a 

4C. A fração solúvel foi coletada e mantida a 4C até o momento da purificação. O 
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sedimento (corpúsculos de inclusão - fração insolúvel) foi lavado duas vezes com 

tampão de lavagem (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, pH 8,0). Amostras da fração 

solúvel, fração insolúvel e das lavagens foram analisadas em gel SDS-PAGE com 

12% de acrilamida.  

As proteínas recombinantes foram purificadas em cromatografia de afinidade 

a metal a partir da fração insolúvel, utilizando resina de sepharose (Fast Flow 

chelating Sepharose - GE Healthcare).  Para tanto, o sedimento de corpúsculos de 

inclusão lavado e ressuspendido em 10 volumes (p/v) de tampão de solubilização 

(20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol, 0,1% de Triton (v/v), 8M ureia e pH 8,0) 

e mantido a temperatura ambiente por 2 horas com agitação. Posteriormente, o 

solubilizado foi diluído lentamente 100X em 20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM 

imidazol e pH 7,9. Esta solução foi adsorvida (fluxo 1 mL/min) à coluna de afinidade 

a metal, previamente carregada com 5 volumes de 100mM NiSO4 e equilibrada com 

3 volumes de tampão de ligação (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol e pH 

7,9). Para eliminação das proteínas contaminantes, a resina foi lavada com 10 

volumes do tampão de ligação (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol e pH 8,0) 

e 20 volumes do tampão de lavagem (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 60mM de imidazol 

e pH 8,0). A proteína recombinante foi eluída com 6 volumes do tampão de eluição 

(20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 1M imidazol e pH 8,0). A proteína purificada foi 

dialisada progressivamente contra: (i) tampão 1 (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 0,5M 

imidazol, 0,1% glicina, pH 8,0); (ii) tampão 2 (10mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 0,1% 

glicina e pH 8,0); (iii) PBS com 0,1% glicina e pH 7.6.  

As frações de todas as etapas da purificação foram coletadas e analisadas 

em gel SDS-PAGE com 12% acrilamida. A concentração da proteína recombinante 

purificada foi calculada pela leitura fluorimétrica, utilizando o fluorímetro Qubit® 2.0 

(Invitrogen by Thermo Fisher Scientific), este equipamento permite a quantificação 

de DNA, RNA e proteínas utilizando corantes fluorescentes específicos para cada 

tipo de biomolécula, e conferem uma alta especificidade e sensibilidade, mesmo em 

amostras com baixas concentrações. 

4.6 Eletroforese em Gel SDS-PAGE 

As eletroforeses foram feitas segundo protocolos descritos por Sambrook e 

colaboradores (1989). Os géis utilizados possuíam 1,0mm de espessura, 5% de 

bisacrilamida/acrilamida no gel de empilhamento e 10% ou 12% de 
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bisacrilamida/acrilamida no gel de separação (a partir de uma solução de 29% 

Acrilamida e 1% Bisacrilamida). As eletroforeses foram feitas a 8 V/cm de gel de 

empilhamento e 15 V/cm de gel de separação, a temperatura ambiente. 

 Posteriormente, os géis foram corados com Coomassie Blue Brillant R-250 

(USB, Cleveland, OH, EUA) em 50% etanol e 10% ácido acético em água por 1 hora 

a temperatura ambiente e descorados com solução de 30% etanol e 10% ácido 

acético em água.  

 

4.7 Obtenção de Anticorpo Policlonal em Coelho 

Para a produção do soro hiperimune contra a proteína recombinante LipA um 

coelho foi imunizado separadamente por via intramuscular com 200µg de proteína 

recombinante purificada e hidróxido de alumínio como adjuvante, com dois reforços 

em intervalo de aproximadamente 15 dias. O animal sofreu a primeira sangria 

auricular antes das imunizações como controle do soro (pré-imune) e após as 

imunizações uma sangria total por punção cardíaca, após pré-anestesia com xilazina 

(3mg/kg) e anestesia com quetamina (50mg/kg). O sangue coletado foi mantido a 

37C por 30 minutos e posteriormente, o coágulo foi deslocado da parede do tubo 

com auxílio de um palito de madeira e centrifugado a 800xg por 15 minutos. Após a 

centrifugação o sobrenadante coletado foi armazenado a -20C.  

O soro hiperimune obtido foi precipitado por ácido caprílico 10mM. Para tanto, 

o soro foi diluído quatro vezes em tampão Acetato de Sódio 60mM pH 4,0, com 

posterior ajuste do pH dos mesmos para o pH 4,5. Foram adicionados 25µL, gota a 

gota, de ácido caprílico para cada mL de solução sob constante agitação. Após 

30min, ainda sob agitação, a amostra foi centrifugada por 30min a 10.000xg a 

temperatura de 25ºC. Ao sobrenadante filtrado foi adicionado tampão fosfato-salino 

concentrado 10x (PBS 10x) numa proporção de 1:10 do volume final. O pH foi 

ajustado para 7,4. O sobrenadante foi resfriado a 4ºC e fracionado com 0,277g de 

sulfato de amônio por mL de solução, para obtenção de uma saturação de 45%. 

Após agitação por 30min, a amostra foi centrifugada a 10.000xg por 1h a 4ºC. O 

precipitado foi ressuspendido em tampão PBS na proporção de 1:10 do volume. A 

amostra foi dialisada por 48h em tampão PBS, sendo realizadas quatro trocas do 

mesmo (McKINNEY & PARKINSON, 1987). 
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4.8 ELISA 

A titulação dos soros obtidos segundo protocolo descrito no item anterior foi 

feita por ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) conforme método descrito em 

Sato e colaboradores (1983). Para a adsorção dos antígenos, placas de 

microdiluição foram expostas a uma solução contendo a proteína recombinante 

purificada. Os sítios inespecíficos foram bloqueados com 10% de leite em pó 

desnatado. As placas foram incubadas com diluições do soro do coelho imunizado e 

de soros de pacientes, e posteriormente com o segundo anticorpo conjugado à 

peroxidase. O reconhecimento foi realizado através de reação com o substrato OPD 

(o-Phenylenediamine dihydrochloride) na presença de traços de H2O2. A reação foi 

interrompida pela adição de H2SO4 e a intensidade da reação determinou-se pela 

leitura da densidade óptica (DO) a 492nm (Labsystems iEMS). Os títulos dos soros 

obtidos foram utilizados como referência na diluição dos soros hiperimunes em 

experimentos de Western-Blotting (BURNETTE, 1981).  

 

4.9 Western-Blotting 

Após a purificação das proteínas recombinantes foi realizado Western-Blotting 

(BURNETTE, 1981) utilizando o anticorpo monoclonal anti-histidina (GE Healthcare) 

para verificar a eficácia do processo de obtenção das proteínas recombinantes. E, 

para tanto, as proteínas recombinantes purificadas foram submetidas à eletroforese 

SDS-PAGE e eletrotransferidas para membrana de nitrocelulose (0,22µm, BA-S 83, 

Schleicher & Schuell) em sistema semisseco (Bio-Rad). A reação com o primeiro 

anticorpo foi feita com anti-histidina (diluição de 1:3.000) seguido de incubação com 

o segundo anticorpo anti-camundongo conjugado com peroxidase (Sigma) (diluição 

1:5.000). A detecção foi realizada através da utilização do “kit” ECL - enhanced 

chemiluminescence (Armeshan), neste caso, a membrana foi exposta a filme de 

raios-X (Kodak) por tempos curtos (1 a 5 minutos) e o filme revelado. 

Para estudo da conservação das proteínas em diferentes espécies de 

leptospiras, o extrato total de L. interrogans de diferentes sorovares e da estirpe não 

patogênica, L. biflexa sorovar Patoc foram submetidas à eletroforese SDS-PAGE e 

eletrotransferidas para membrana de nitrocelulose (0,22 µm, BA-S 83, Schleicher & 

Schuell) em sistema semisseco (Bio-rad). A reação com o primeiro anticorpo foi feita 

com soro policlonal antiproteínas recombinantes (diluição 1:500), seguido de 
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incubação com o segundo anticorpo conjugado com peroxidase (diluição 1:5.000). A 

detecção foi realizada através da utilização do “kit” ECL (Armesham), a membrana 

foi exposta a filme de raios-X (Kodak) por tempos curtos (1 a 15 minutos) e o filme 

revelado. 

4.10 Ensaio de Atividade Lipásica 

Para avaliar a capacidade enzimática da proteína recombinante LipA, foram 

feitos ensaios de caracterização e estudo dos parâmetros funcionais da mesma. Por 

ser uma provável lipase, foram utilizados como substratos os ésteres derivados do p-

nitrofenil: acetato C2, butirato C4, caprilato C8, miristato C14 e palmitato C16, 

dissolvidos em acetonitrila a uma concentração inicial de 100mM. Como ensaio 

padrão, cada reação em volume final de 200uL, conteve 140uL de tampão Tris-HCl 

50mM pH 8,0, 2uL da solução de p-nitrofenil, 8uL de etanol e 50uL da solução da 

enzima LipA [0,06mg/mL]. Para o branco foram utilizados os mesmos componentes, 

exceto a enzima (substituída por tampão Tris-HCl). Como reação padrão (exceto em 

ensaios específicos), a atividade da LipA foi avaliada a 50°C por 10min. A Lipase de 

Pseudomonas spp. (15U/mg) comercialmente obtida (Sigma-Aldrich) foi utilizada 

como controle positivo. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

Na análise do efeito do pH sobre a LipA, os ensaios foram realizados a 50°C 

em tampões de pH variável entre 3,0 e 11,0, usando os tampões citrato fosfato (pH 

3,0–7,0), Tris-HCl (pH 8,0) e glicina-NaOH (pH 9,0-11,0). Para a análise da 

temperatura ótima, foram testadas temperaturas de 0°C a 100°C, em intervalos de 

10°C em tampão Tris-HCl 50mM pH 8,0 utilizando o miristato como substrato. Para 

avaliar a estabilidade térmica da LipA, a mesma foi incubada em diferentes 

temperaturas que variaram de 50°C a 80°C, com intervalos de 5°C, em intervalos de 

tempo de incubação de 0 a 30min. Para cada intervalo (de 5min), a atividade 

residual foi imediatamente ensaiada a 50°C por 10min utilizando o miristato como 

substrato.  

 

4.11 Atividade Hemorrágica 

A atividade hemorrágica foi determinada utilizando o método descrito por 

Nikai e colaboradores (1984) modificado, injetando-se pela via intradérmica, na pele 

ventral dos camundongos suíços machos com peso entre 18 e 20g, as proteínas 
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recombinantes diluídas em tampão Tris-HCl 50mM pH 8,0 em um volume final de 

200µL. Doze horas após a injeção, os animais foram sacrificados por inalação de 

gás carbônico e a pele retirada, estirada e os locais de injeção foram analisados 

macroscopicamente. Como controle positivo foi utilizado o veneno bruto de Bothrops 

jararaca (gentilmente cedido pela Dra. Anita Tanaka Azevedo do Laboratório de 

Herpetologia do Instituto Butantan) e como controle negativo tampão Tris-HCl 50mM 

pH 8,0. As quantidades utilizadas de veneno e das proteínas recombinantes estão 

descritas nos resultados (item 5.12). 

4.12 Imuno-histoquímica 

Os fragmentos histológicos foram fixados em formalina tamponada a 10% (pH 

7,2), incorporados em parafina e seccionados em 3μm. Os cortes histológicos foram 

analisados por métodos de imuno-histoquímica EnVision (Dako, Glostrup, 

Dinamarca). O tratamento antigênico foi realizado por cozedura sob pressão em 

citrato de sódio 10mM pH 6,0. Com posterior incubação durante a noite com 

anticorpo primário diluído 1:3.000 em tampão PBS a 4°C, seguidamente da 

incubação com anticorpo secundário Envision peroxidase Dako K4002 durante 

30min a 25°C. A presença de coloração inespecífica foi avaliada utilizando soros 

pré-imunes como controle. As imagens foram capturadas em microscópio Axiophot 

Zeiss Axio e analisadas usando o software AxionVision 4.6 (ABREU et al, 2017). 

Toda a técnica de imuno-histoquímica foi realizada no Instituto de Medicina 

Tropical da Faculdade de Medicina-USP, liderado pelo Prof. Dr. Thales de Brito, com 

suporte técnico da Dra. Ana Maria G. da Silva. 

 

4.13 Aspectos Éticos  

Todos os procedimentos que fizeram o uso animal foram realizados de acordo 

com os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal, com protocolos aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais do Instituto Butantan (CEUIB) sob o número 849/11, e pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia/USP, sob o número 3067/2013. 

 Para as amostras humanas obtidas em colaboração com a Dra. Eliete Caló 

Romero, do Núcleo de Doenças Entéricas e Infecções por Patógenos Especiais do 
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Centro de Bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz, o projeto foi submetido e aprovado 

na base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 

humanos (Plataforma Brasil), sob o número CAAE: 63139416.0.1001.5435.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 É essencial compreender a patogênese, a virulência e a interação patógeno-

hospedeiro da leptospirose para a melhoria do diagnóstico e tratamento da doença 

(REN et al, 2003; NASCIMENTO et al, 2004a). Processos biológicos tais como 

motilidade, resposta quimiotáxica, aquisição de nutrientes, comunicação intracelular, 

secreção de toxinas e adesinas, entre outros, são de fundamental importância para 

a colonização do hospedeiro. Identificar proteínas que contribuem para esses 

mecanismos é de fundamental importância para o entendimento dos mesmos 

(FRONZES et al, 2009). Análises in silico tornou possível a identificação de 

importantes genes e possíveis proteínas envolvidas no estabelecimento da doença, 

porém não se exclui a necessidade de comprovação experimental de muitas dessas 

proteínas já identificadas, assim como suas funções nos processos biológicos, uma 

vez que tais identificações são baseadas em análises computacionais (PIASSI-

RICARDI, 2013). 

Através do secretoma de Leptospira, diversas proteínas hipotéticas foram 

identificadas, ou seja, muitas sequências gênicas analisadas codificavam proteínas 

sem identidade com quaisquer outras proteínas registradas nos bancos de dados 

descritas em outros organismos (PIASSI-RICARDI, 2013). Apesar disso, essas 

proteínas sem funções bem definidas podem estar relacionadas à patogênese, uma 

vez que é descrito o envolvimento dessas proteínas hipotéticas identificadas em 

extrato de proteínas extracelulares para bactérias patogênicas (CUREEM et al, 

2012). 

A LipL32 é a proteína com maior presença nas espécies patogênicas de 

Leptospira, porém ainda não tem sua função bem estabelecida (HAAKE et al, 2000). 

Apesar de não ter um papel bem definido na patogênese da leptospirose para 

proteínas caracterizadas como hemolisinas, a Sph2 está presente somente em 

espécies patogênicas de leptospiras, é comprovadamente secretada, e é uma 

hemolisina semelhante à esfingomielina, tendo, portanto, função relacionada à 

atividade hemolítica (MATSUNAGA et al, 2007; CARVALHO et al, 2009; PIASSI-

RICARDI, 2013). A proteína ColA é uma provável lipoproteína de localização 

extracelular, conservada em leptospiras patogênicas, e está relacionada à virulência 

da doença, uma vez que apresenta atividade hemorrágica, porém não é bem 

caracterizada funcionalmente (MATOS, 2014). A LipA tem atividade associada ao 

metabolismo de lipídeos, tendo sua atividade demonstrada em cultivos totais e 
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sobrenadantes de cultivos de Leptospira spp, com produtos desconhecidos e sem 

caracterização de nenhuma lipase/esterase produzida por estas bactérias (PIASSI-

RICARDI, 2013). Diferentes lipases foram identificadas em vários organismos, como 

animais, plantas, fungos e outras bactérias (LIN et al, 2006; YANG et al, 2015). 

A principal forma de expressão de proteínas recombinantes utiliza o sistema de 

expressão em E. coli. Porém, esta bactéria secreta proteínas em quantidades muito 

baixas, sendo as mesmas expressas majoritariamente na sua fração insolúvel 

(corpúsculos de inclusão). Neste sistema de expressão é necessário realizar o 

processo de lise celular para que as proteínas sejam então purificadas, o que 

confere às proteínas uma menor conservação estrutural, dificultando sua 

caracterização funcional (RAMOS et al, 2004). 

Brevibacillus é um gênero que compreende bactérias aeróbicas, com 

características de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, formadoras de 

endosporos, podendo ser termofílicas, psicrofílicas, acidófilas, alcalofílicas, 

autróficas ou heteróficas. Semelhantes aos Bacillus, podem ser encontradas em 

diversos habitat. O gênero Brevibacillus compreende 20 espécies, entre elas, as 10 

primeiras e mais bem descritas são: B. brevis, B. agri, B. centrosporus, B. 

choshinensis, B. parabrevis, B. reuszeri, B. formosus, B. borstelensis, B. 

laterosporus e B. thermoruber. Algumas espécies possuem importância biológica, 

tais como B. laterosporus, que possui atividade larvicida, além de ser associada a 

infecções humanas. B. choshinensis é uma bactéria Gram-positiva, com grande 

capacidade de expressão de proteínas heterólogas, principalmente proteínas 

intracelulares solúveis que não formam corpúsculo de inclusão, e secreta pequenas 

quantidades de proteases, com degradação mínima de proteínas (PANDA et al, 

2014).  

5.1 Clonagem dos genes LIC11463, LIC12631, LIC12760 e LIC11352 em 

vetor pNCHis-F para expressão em B. choshinensis 

 

As sequências maduras (sem peptídeo sinal) dos genes LIC11463 (LipA), 

LIC12631 (Sph2), LIC12760 (ColA) e LIC11352 (LipL32) foram amplificadas a 

partir do DNA genômico de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni estirpe 

L1-130, utilizando os oligonucleotídeos descritos no quadro 3. Os fragmentos 

amplificados por PCR foram isolados do gel de agarose e purificados utilizando-
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se o kit PureLink (Invitrogen). Na figura 9 é possível observar a presença das 

bandas correspondentes aos produtos de PCR purificados com os tamanhos 

esperados. 

 

 

      Quadro 3 - Detalhes dos oligonucleotídeos usados nas clonagens e tamanho dos insertos 

Gene 

(Proteína) 
Oligonucleotídeos 

Tamanho 

dos 

insertos 

(pb) 

Enzimas de 

restrição  

LIC11463 

(LipA) 

F: CCTCGAGAAAAAAGACGACG 

R: CGAAGCTTCTAAAGGCCTAC 

1057 

(43kDa) 

XhoI / HindIII 

LIC12631 

(Sph2) 

F: CTCGAGCTTACCCGAAAAAG  

R: GGTACCCTAGCGATAAATAAGATCCG  

1817 

(73kDa) 

XhoI / KpnI 

LIC12760 

(ColA) 

F: CGGATCCAATAGCCAAAATAATGGC 

R: AAGCTTCTAAGCAGGCGTAGATGG 

1936 

(78kDa) 

BamHI / HindIII 

LIC11352 

(LipL32) 

F: TCTAGATGGTGCTTTCGGTGGTCTG 

R: GCGAAGCTTTTACTTAGTCGCGTC 

771 

(32kDa) 

XbaI / HindIII 

 
 As sequências sublinhadas correspondem aos sítios das enzimas de restrição utilizadas.    
FONTE:    MATOS, L.R.B 2017 
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                 Figura 9 - Análise dos produtos obtidos por PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gel de agarose (1%) corado com corante fluorescente gel Red. Poço M: Padrão de Peso 
Molecular –  High Range; Produto de PCR do gene LIC11463 - LipA (Poço 1); do gene LIC12760 
– Sph2 (Poço 2); do gene LIC12631 - ColA (Poço 3); do gene LIC11352 - LipL32 (Poço 4). 
FONTE: MATOS, L.R.B 2017 

 

 

Cada fragmento purificado foi ligado ao vetor de clonagem pGEMT. A seleção 

dos clones positivos de cada clonagem foi feita através de PCR de colônia 

(dados não mostrados) e análise de restrição. Na figura 10 é mostrado um 

exemplo de análise de restrição de um clone positivo de pGEMT-LipL32. As 

digestões simples com as enzimas XbaI e HindIII linearizaram o vetor pGEMT 

vazio (3015pb) (poços 2 e 3), confirmando que as digestões com estas enzimas 

funcionaram. Da mesma maneira, as digestões simples da construção pGEMT-

LipL32 com estas enzimas originou uma banda única (3786pb) correspondente 

ao vetor e inserto (poços 5 e 6). A dupla digestão da construção pGEMT-LipL32 

com as enzimas XbaI e HindIII produziu duas bandas correspondentes ao vetor 

(3015pb) e ao inserto (771pb), como esperado (poço 7). Para as outras 
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construções em pGEMT também foram realizadas as análises de restrição como 

descrito para pGEMT-LipL32 (dados não mostrados). Estes resultados foram 

confirmados por sequenciamento, utilizando os oligonucleotídeos 

CACGACGTTGTAAAACGAC (M13 forward) e GGATAACAATTTCACACAGG 

(M13 reverse) que anelam no vetor. A análise dos cromatogramas mostrou que 

todas as construções estavam corretas, tanto na orientação (5’→3’) quanto no 

quadro de leitura (dados não mostrados). 

 

 
                  Figura 10 - Análise de restrição de um clone positivo de pGEMT-LipL32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Gel de agarose (1%) corado com corante fluorescente gel Red. Poço M: Padrão de peso 

molecular - High Range; Poço 1: pGEMT vazio não digerido; Poço 2 e 3: pGEMT vazio digerido 
com XbaI e HindIII, separadamente; Poço 4: pGEMT-LipL32 não digerido; Poços 5 e 6:  pGEMT-
LipL32 digerido com XbaI e HindIII, separadamente; Poço 7: dupla digestão com XbaI e HindIII da 
construção pGEMT-LipL32. FONTE: MATOS, L.R.B 2017 

 
 
 
 
 

Os insertos clonados no pGEMT foram transferidos para o vetor de expressão 

pNCHis-F (Figura 11) a partir de digestões com as enzimas de restrição descritas no 

quadro 3. As colônias recombinantes positivas foram selecionadas por PCR 

utilizando os oligonucleotídeos da clonagem (dados não mostrados).  
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A análise de restrição de um clone positivo escolhido aleatoriamente para as 

construções pNCHisF-LipA, pNCHisF-Sph2 e pNCHisF-ColA mostrou que a digestão 

com as enzimas BamHI, XhoI, HindIII e KpnI linearizaram o plasmídeo vazio 

pNCHis-F (5260pb) (Figura 12, poços 1 a 4 e 6), confirmando que as digestões com 

estas enzimas funcionaram. A dupla digestão da construção pNCHisF-LipA com as 

enzimas BamHI e HindIII originou duas bandas correspondentes ao vetor (5260pb) e 

ao inserto (1057pb) como esperado (Figura 12, poço 5). Da mesma forma, as duplas 

digestões com XhoI e KpnI da construção pNCHisF-Sph2 e com BamHI e HindIII da 

construção pNCHisF-ColA originaram bandas correspondentes ao vetor (5260pb) e 

aos insertos com 1817pb e 1936pb cada um, respectivamente (Figura 12, poços 7 e 

8). As mesmas análises de restrição foram realizadas com a construção pNCHis-

LipL32 (dados não mostrados). Os resultados obtidos com estas análises de 

restrição foram confirmados por sequenciamento, utilizando os oligonucleotídeos 

CGCTTGCAGGATTCGGGCT (forward) e GCAGGTAGGGAACAATTACATTGT 

(reverse) que anelam no vetor. Os cromatogramas mostraram que todas as 

construções estavam corretas, tanto na orientação (5’3’) quanto no quadro de 

leitura (dados não mostrados).  

 
 
Figura 11 - Mapa do vetor pNC-His para expressão em B. choshinensis e detalhes do cassete F (fator 

Xa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vetor pNCHis possui o promotor P2 que é potente em B. choshinensis e apresenta baixa atividade 
em E.coli; uma sequência sinal Sec de uma proteína de parede celular denominada HWP, que 
possibilita a secreção da proteína recombinante para o meio de cultura; uma região de sítios de 
restrição para clonagens (MCS); e também a inserção de uma sequência codificantes de 6 histidinas, 
que é seguida por uma sequência clivável pelo fator Xa para eliminação da cauda de histidinas da 
proteína purificada. FONTE: TAKARA BIO INC. 
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Figura 12 - Análise de restrição de um clone positivo das construções pNCHisF-LipA, pNCHisF-Sph2 

e pNCHisF-ColA em vetor de expressão em pNCHisF 

 
Gel de agarose (1%) corado com corante fluorescente gel Red. Poço M: Padrão de peso molecular - 
High Range; Poços 1-4: Vetor vazio digerido com as enzimas BamHI, XhoI, HindIII e KpnI, 
respectivamente. Poço 5: digestão da construção pNCHisF-LipA com as enzimas BamHI e HindIII; 
Poço 6: Vetor vazio digerido com a enzima BamHI; Poço 7: digestão da construção pNCHisF-Sph2 
com XhoI e KpnI; Poço 8:  digestão da construção pNCHisF-ColA com BamHI e HindIII. FONTE: 
MATOS, L.R.B, 2017 
 

 

5.2 Expressão das proteínas recombinantes LipA, Sph2, ColA e LipL32 em 

B. choshinensis 

 

A empresa japonesa Takara BIO Inc comercializa um sistema de expressão 

para B. choshinensis constituído por uma série de vetores, como o pNCMO2, que 

apresenta alto rendimento de produção de proteínas com atividade no meio 

extracelular. E também os vetores pNCHis- E, T ou F, que são derivados do 

pNCMO2. Todos são vetores shuttle entre B. choshinensis e E.coli. O pNCHis 

permite a expressão da proteína com uma sequência de seis histidinas na sua 

porção amino terminal, além de um sítio de clivagem de proteases para eliminação 

da cauda de histidinas, depois da purificação da proteína recombinante por 

cromatografia de afinidade a metal. Os sítios de clivagem são da enterokinase para 

o pNCHis-E, da trombina para o pNCHis T e do fator Xa para o vetor pNCHis-F 

(Figura 11).  
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A verificação da eficiência de expressão e secreção deste vetor em B. 

choshinensis foi realizada utilizando-se a construção pNCMO2-BLA comercial 

(Takara BIO Inc) que possibilita a expressão da proteína α-amilase de Bacillus 

licheniformis com peso molecular de 55kDa, como controle positivo. O método de 

transformação foi realizado segundo o protocolo descrito no manual de Takara BIO 

Inc, utilizando tanto as soluções e as bactérias competentes comerciais, quanto 

produzidas no laboratório. Para tanto, as bactérias competentes foram 

transformadas com pNCMO2-BLA. Duas colônias isoladas de cada procedimento 

foram inoculadas no meio 2SY com 10µg/mL neomicina.  As culturas foram 

incubadas a 30°C por aproximadamente 18 horas. Os pré-inóculos foram 

transferidos para o mesmo meio utilizando-se uma diluição 1:50. As culturas foram 

incubadas a 30°C por 48 horas. Os sobrenadantes (80µL de cada amostra) foram 

coletados por centrifugação em dois tempos diferentes (24 e 48 horas de cultivo), os 

sedimentos bacterianos foram ressuspendidos em 80µL de PBS, sendo adicionados 

20µL de tampão de amostra 5X SDS-PAGE nas amostras do sobrenadante e do 

sedimento ressuspendido. As amostras (15µL) foram analisadas em gel SDS-PAGE 

com 10% de acrilamida. A figura 13 mostra que a proteína recombinante foi 

expressa após 48h de cultivo e independentemente da origem da célula competente 

e das soluções. Estes resultados demonstraram que o sistema de expressão em B. 

choshinensis funcionou adequadamente e foi capaz de secretar a proteína 

recombinante para o meio de cultivo.  
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Figura 13 - Análise de expressão da proteína α-amilase recombinante em B. choshinensis 

 
Cultivos de 24h e 48h, em meio 2SY. Gel SDS-PAGE 10% corado com coomassie blue. As colônias 1 
e 2 foram obtidas utilizando-se as soluções e bactérias competentes produzidas no nosso laboratório 
e as colônias 3 e 4 foram obtidas com as soluções e bactérias provenientes do Kit Takara BIO Inc. 
Poço M: Padrão de peso molecular LMW.  Poços P: Lisado total obtido do sedimento bacteriano 
(pellet) ressuspendido em PBS; Poços S: Sobrenadante do meio de cultura. A seta indica a banda da 
proteína com ~55 kDa. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
 
 
 
 
 
 

A expressão da proteína LipA foi feita utilizando-se a bactéria competente 

comercial transformada com a construção pNCHisF-LipA e com as soluções 

provenientes do kit. Duas colônias obtidas da transformação foram inoculadas 

isoladamente no meio 2SY com 10µg/mL de neomicina. Como controle negativo foi 

realizada a transformação com o vetor pNCHisF vazio. Os cultivos ocorreram da 

mesma maneira que o descrito para a α-amilase. Na figura 14 é possível observar 

que ocorreu a expressão da proteína recombinante com 48 e 72 horas de cultivo, 

principalmente no sobrenadante da cultura. A massa molecular da proteína 

recombinante foi calculada a partir de sua composição de aminoácidos, utilizando 

programa disponível em servidor público (http://www.expasy.ch/) e corresponde a 

43,29kDa. A banda é visualizada aproximadamente com o tamanho esperado e não 

está presente nas amostras do lisado bacteriano e sobrenadante do controle 

http://www.expasy.ch/
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negativo (vetor vazio). Estes resultados demonstram que a proteína recombinante 

LipA foi expressa adequadamente no sistema de expressão B. choshinensis. 

 

 
Figura 14 - Análise da expressão da proteína LipA recombinante em B. choshinensis 

 
Cultivos de 48h e 72h, em meio 2SY. Gel SDS-PAGE 10% corado com coomassie blue. Vetor: 
corresponde à colônia obtida com a transformação com o vetor pNCHisF vazio (controle negativo). As 
colônias 1 e 2 foram obtidas com a transformação com a construção pNCHis-LipA. Poço M: Padrão 
de peso molecular LMW.  Poços P: Lisado total obtido do sedimento bacteriano (pellet) 
ressuspendido em PBS; Poços S: Sobrenadante do meio de cultura. A seta indica a banda da 
proteína com ~43 kDa. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

Para verificar a expressão das proteínas ColA e Sph2 em B. choshinensis, a 

bactéria competente comercial foi transformada com as construções pNCHisF-ColA 

e pNCHisF-Sph2 utilizando as soluções provenientes do kit Takara BIO Inc. Duas 

colônias obtidas de cada transformação foram inoculadas isoladamente no meio 

2SY com 10µg/mL neomicina. Como controle negativo foi realizada a transformação 

com o vetor pNCHis-F vazio. Os cultivos ocorreram da mesma maneira que o 

descrito para a proteína LipA. As massas moleculares das proteínas recombinantes 

ColA e Sph2 calculadas a partir de sua composição de aminoácidos correspondem a 

78,43 e 73,57kDa, respectivamente. Entretanto, não foi possível observar as bandas 
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correspondentes a estes tamanhos na análise das amostras dos sobrenadantes e 

lisados totais em três tempos de cultivo (24, 48 e 72h) em gel de SDS-PAGE (dados 

não mostrados).  

Para confirmar a expressão das proteínas ColA e Sph2 em B. choshinensis, 

os lisados totais bacterianos e os respectivos sobrenadantes do cultivo de 72 horas 

foram submetidos à eletroforese SDS-PAGE 10% acrilamida e transferidos para 

membrana de nitrocelulose em sistema úmido. Após a transferência, a membrana foi 

corada com Ponceau S (2g de C22H12N4Na4O13S4 solubilizado em 100mL de água 

milli-Q, previamente homogeneizada com 1mL de ácido acético glacial) e digitalizada 

para monitorização da transferência. A reação com o primeiro anticorpo (anti-His 

GE) foi realizada com uma diluição de 1:3.000 por uma hora, seguido de incubação 

com o segundo anticorpo (IgG anti-camundongo - Sigma) conjugado com peroxidase 

(diluição 1:5.000), por uma hora. A detecção foi realizada através da utilização de 

“kit” ECL (GE). As membranas foram expostas a filmes (Hyperfilm ECL) por tempo 

curto (40 segundos) e o filme revelado.  

A figura 15 mostra que o anticorpo anti-His foi capaz de reconhecer 

especificamente as bandas correspondentes às proteínas recombinantes (ColA e 

Sph2), confirmando a expressão no sobrenadante do cultivo e no lisado total 

bacteriano, expressas em menor quantidade, quando comparadas à expressão da 

proteína recombinante LipA. 
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Figura 15 - Western-blotting das proteínas recombinantes ColA, LipA e Sph2 em B. 

choshinensis  

 
Western-blotting de lisados totais bacterianos e sobrenadantes do cultivo de 72 horas utilizando o 
anticorpo anti-His. Detecção por ECL em filme de raio x. Poço M: Padrão de peso molecular pré-
corado.  Poços P: Lisado total obtido do sedimento bacteriano (pellet) ressuspendido em PBS; Poços 
S: Sobrenadante do meio de cultura. As setas indicam as bandas das proteínas expressas. FONTE: 
MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

Com o objetivo de aumentar a expressão das proteínas em B. choshinensis, 

dois outros meios de cultivo foram testados (TM e 2SL). As composições destes 

meios estão descritas no quadro 4. Para tanto, a bactéria competente comercial foi 

transformada com as construções pNCHisF-ColA, pNCHisF-LipA e pNCHisF-Sph2 

utilizando as soluções provenientes do kit Takara BIO Inc. Colônias obtidas de cada 

transformação foram inoculadas isoladamente no meio TM ou em meio 2SL com 

10µg/mL de neomicina. As culturas foram incubadas a 30°C por aproximadamente 

18h. Os pré-inóculos foram transferidos para cada meio correspondente utilizando-

se uma diluição 1:50. As culturas foram incubadas a 30°C por 24 e 48 horas. Os 

sobrenadantes (80µL de cada amostra) foram coletados por centrifugação no final 

do cultivo, os sedimentos bacterianos foram ressuspendidos em 80µL PBS, sendo 

adicionados 20µL de tampão de amostra 5X SDS-PAGE nas amostras do 



74 

sobrenadante e do sedimento ressuspendido. As amostras (15µL) foram analisadas 

em gel SDS-PAGE com 10% de acrilamida, porém não foi possível observar as 

bandas correspondentes às proteínas recombinantes utilizando o cultivo com o meio 

TM (dados não mostrados). Os lisados totais bacterianos e os respectivos 

sobrenadantes do cultivo de 48h foram analisados por western-blotting com o 

anticorpo anti-His conforme descrito anteriormente.  A figura 16 mostra que as 

bandas correspondentes as proteínas recombinantes LipA e ColA foram detectadas 

somente no sobrenadante do cultivo e a banda da proteína Sph2 foi observada no 

sedimento bacteriano. 

Com relação ao cultivo utilizando o meio 2SL, somente a proteína LipA foi 

expressa, e a banda correspondente foi detectada por western-blotting, como é 

possível observar na figura 17, onde estão mostrados os resultados de expressão da 

proteína recombinante LipA com 48h de cultivo em 2SL, em comparação ao meio de 

cultivo 2SY.  

 

 

 

Quadro 4 - Composição dos meios de cultivo testados para expressão das proteínas recombinantes 

em B. choshinensis 

 

Composição TM 2SL 2SY 

Glicose 10 g/L 20 g/L 20 g/L 

Bacto Soytone - - 40 g/L 

Polipeptona 10 g/L 40 g/L - 

Extrato de carne 5 g/L - - 

Extrato de levedo 2g/L 5 g/L 5 g/L 

FeSO4 10 mg/L 10 mg/L - 

MnSO4 10 mg/L 10 mg/L - 

ZnSO4 1 mg/L 1 mg/L - 

CaCl2 - - 150 mg/L 

 
FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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Figura 16 - Western-blotting utilizando o anticorpo anti-His das proteínas recombinantes ColA, LipA e 

Sph2 em B. choshinensis  

 
Lisados totais bacterianos e sobrenadantes do cultivo de 48 horas em meio TM. Detecção por ECL 
em filme de raio x. Poço M: Padrão de peso molecular pré-corado.  Poços P: Lisado total obtido do 
sedimento bacteriano (pellet) ressuspendido em PBS; Poços S: Sobrenadante do meio de cultura. O 
filme revelado foi sobreposto à membrana de nitrocelulose e digitalizado. FONTE: MATOS, L.R.B, 
2017 
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Figura 17 - Western-blotting utilizando o anticorpo anti-His da proteína recombinante LipA expressa 

em B. choshinensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LipA expressa em B. choshinensis em cultivos de 48h nos meios 2SY e 2SL. Detecção por ECL em 
filme de raio x. Poço M: Padrão de peso molecular pré-corado.  Poços P: Lisado total obtido do 
sedimento bacteriano (pellet) ressuspendido em PBS; Poços S: Sobrenadante do meio de cultura. O 
filme revelado foi sobreposto à membrana de nitrocelulose e digitalizado. FONTE: MATOS, L.R.B, 
2017 

 

 

 

Para analisar a expressão da proteína LipL32, a bactéria competente 

comercial foi transformada com a construção pNCHisF-LipL32, utilizando as 

soluções provenientes do kit. Duas colônias obtidas da transformação foram 

inoculadas isoladamente no meio 2SY com 10µg/mL neomicina. As culturas foram 

incubadas a 30°C por aproximadamente 18 horas. Posteriormente, estes pré-

P S 
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inóculos foram transferidos para o mesmo meio utilizando-se uma diluição 1:50. As 

culturas foram incubadas a 30°C sob agitação, por 72h. Os sobrenadantes (80µL de 

cada amostra) foram coletados por centrifugação em dois tempos diferentes (48 e 

72h de cultivo), os sedimentos bacterianos foram ressuspendidos em 80µL PBS, 

sendo adicionados 20µL de tampão de amostra 5X SDS-PAGE nas amostras do 

sobrenadante e do sedimento ressuspendido. As amostras (15µL) foram analisadas 

em gel SDS-PAGE com 10% de acrilamida.  

Na figura 18 é possível observar a expressão da proteína recombinante 

LipL32 com 48 e 72 horas de cultivo, principalmente no sobrenadante da cultura. A 

massa molecular da proteína recombinante foi calculada a partir de sua composição 

de aminoácidos, sendo observada uma banda majoritária com tamanho 

correspondente a 32,83kDa, e que não está presente nas amostras do lisado 

bacteriano e sobrenadante do controle negativo. Estes resultados demostram que a 

proteína recombinante LipL32 foi expressa adequadamente no sistema de 

expressão B. choshinensis. Como controle negativo foi realizada a transformação 

com o vetor pNCHis vazio, os cultivos ocorreram da mesma maneira que o descrito 

para a LipL32. 
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Figura 18 - Análise da expressão da proteína LipL32 recombinante em B. choshinensis 

 
LipL32 expressa em B. choshinensis, cultivos de 48h e 72h em meio 2SY. Gel SDS-PAGE 10% 
corado com coomassie blue. “LipL32” corresponde à transformação com a construção pNCHis-
LipL32. Poço M: Padrão de peso molecular LMW. Poços P: Lisado total obtido do sedimento 
bacteriano (pellet) ressuspendido em PBS; Poços S: Sobrenadante do meio de cultura. O asterisco 
indica a banda da proteína LipL32 com aproximadamente 32,83 kDa. “Vetor” corresponde à colônia 
obtida com a transformação com o vetor pNCHisF vazio (controle negativo). FONTE: MATOS, L.R.B, 
2017  

 

5.3 Purificação das proteínas recombinantes LipA, Sph2, ColA e LipL32 

expressas em B. choshinensis 

 

 A purificação das proteínas recombinantes LipA, Sph2 e ColA expressas em 

pNCHisF mostrou-se um processo difícil e não resultou na obtenção de quantidades 

adequadas de proteínas. Foram testados três protocolos diferentes de purificação. 

No primeiro, o sobrenadante do cultivo, em 72h a 30°C, de um litro de meio 2SY foi 

adsorvido à resina com fluxo de 5mL/min. Posteriormente, as lavagens da coluna 

foram realizadas com PBS e duas diferentes concentrações de imidazol (20 e 

60mM). Após as lavagens, a eluição foi feita em PBS e 1M de imidazol. A análise 

das amostras coletadas em todas as etapas do processo em gel de SDS-PAGE 
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corado com Coomassie Blue e prata mostrou que as proteínas recombinantes não 

se ligaram na resina de afinidade a metal (dados não mostrados), provavelmente 

devido à presença de contaminantes no meio de cultivo ou à não acessibilidade dos 

resíduos de histidinas, presentes nas proteínas recombinantes, para se ligarem à 

resina. Para eliminar possíveis contaminantes do meio, foi realizado o segundo 

protocolo de purificação, que consistiu na diálise de 500mL de sobrenadante do 

cultivo antes da adsorção à resina, utilizando-se tampão PBS. Da mesma maneira, 

as bandas correspondentes às proteínas recombinantes não foram observadas nas 

análises das amostras coletadas em todas as etapas do processo em gel de SDS-

PAGE corado com Coomassie Blue e prata (dados não mostrados).  

A proteína LipA recombinante foi purificada por batch, pois este protocolo 

permite maior adsorção dos resíduos de histidinas à resina. Para tanto, 50mL de 

sobrenadante do cultivo por 72h a 30°C em meio 2SY foram misturados a 400µl de 

resina previamente carregada com 100mM de NiSO4 e equilibrada com 20mM Tris-

HCl e 0,5M NaCl. A mistura foi mantida à temperatura ambiente por 90 minutos com 

agitação lenta. Após um período de adsorção da proteína na resina (18h a 4ºC), a 

mesma foi coletada após a resina decantar e foi lavada com 20mM Tris-HCL e 0,5M 

NaCl contendo concentrações crescentes de imidazol (5, 20, 40 e 60mM). A eluição 

foi realizada com 0,1 volume de 20mM Tris-HCL, 0,5M NaCl e 1M imidazol. As 

frações das etapas da purificação foram coletadas e analisadas em gel SDS-PAGE. 

O gel da figura 19 mostra que o procedimento de purificação por batch foi eficiente 

na obtenção de uma banda majoritária da proteína LipA (~43KDa). Para confirmar 

que a banda obtida correspondia à LipA, as amostras do sobrenadante, das 

lavagens e da eluição foram analisadas por western-blotting utilizando o anticorpo 

anti-His. Como mostrado na figura 20, o anticorpo anti-His foi capaz de reconhecer 

especificamente as bandas correspondentes à proteína LipA. Foram realizadas 

várias purificações com o objetivo de otimizar o protocolo e com a finalidade de obter 

mais proteína. A purificação da proteína LipA recombinante por batch demonstrou-se 

eficiente, obtendo-se um rendimento aproximado de 0,1mg de proteína por litro de 

cultivo (dados não mostrados).  
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Figura 19 - Análise do processo de purificação por batch da proteína LipA expressa em B. 

choshinensis  

 
LipA purificada (43kDa). Gel SDS-PAGE 10% corado com coomassie blue. Poço M: Padrão de peso 
molecular LMW. Poço 1: Fração eluída com 1M imidazol. Poço 2: Lavagem da resina com 60mM de 
imidazol. Poço 3: Lavagem com 40mM de imidazol. Poço 4: Lavagem com 20mM. Poço 5: Lavagem 
com 5mM. Poço 6: Sobrenadante antes da adsorção à resina. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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Figura 20 - Western-blotting utilizando o anticorpo anti-His da proteína recombinante LipA purificada 

expressa em B. choshinensis  

 
LipA purificada (43kDa). Detecção por ECL em filme de raio x. Poço M: Padrão de peso molecular. 
Poço 1:  Fração eluída com 1M imidazol. Poço 2: Lavagem da resina com 60mM de imidazol. Poço 3: 
Lavagem com 40mM de imidazol. Poço 4: Lavagem com 20mM. Poço 5: Lavagem com 5mM. Poço 6: 
Sobrenadante antes da adsorção à resina. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

A purificação da LipL32 recombinante também foi realizada por batch, 

conforme protocolo descrito anteriormente, a partir de 400mL de sobrenadante do 

cultivo em meio 2SY suplementado com neomicina.  A resina de afinidade a metal 

foi carregada com 100mM de NiSO4 e equilibrada com tampão Tris-NaCl (20mM 

Tris-HCl, 0,5M NaCl e 5mM imidazol). Para eliminação das proteínas contaminantes, 

a resina foi lavada com tampão Tris-NaCl e quantidades crescentes de imidazol 

(5mM, 20mM, 40mM e 60mM). A proteína recombinante foi eluída com tampão Tris-
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NaCl com 1M imidazol. A figura 21 mostra a análise da proteína LipL32 

recombinante purificada, após diálise em gel SDS-PAGE 10%. A seta indica a banda 

da proteína LipL32 com aproximadamente 32,83kDa. O rendimento da purificação 

foi adequado para as próximas etapas do trabalho (10mg/L). Não foram observadas 

perdas significativas de proteína durante as etapas de purificação (dados não 

mostrados). 

 

 

Figura 21 - Análise da purificação por batch da proteína LipL32 recombinante em B. 

choshinensis 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LipL32 purificada (32,83kDa). Poço M: Padrão de peso molecular LMW e Color protein standard pré-
corado. Poço 1:  Fração eluída com 1M imidazol, Gel SDS-PAGE 10% corado com coomassie blue.  
Poço 2: Western-blotting utilizando o anticorpo anti-His. Filme de raio x (detecção por ECL). O filme 
revelado foi sobreposto à membrana de nitrocelulose e digitalizado. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
 
 
 



83 

5.4 Clonagem dos genes LIC11463 (LipA), LIC12631 (Sph2), LIC12760 

(ColA) e LIC11352 (LipL32) em vetor pAE para expressão em E.coli 

As clonagens dos genes LIC12760 (ColA), LIC12631 (Sph2) e LIC11352 

(LipL32) no vetor pAE foram realizadas previamente por Matos (2014), Carvalho e 

colaboradores (2009) e Hauk e colaboradores (2011), respectivamente.  

Para a clonagem do gene LIC11463 (LipA) em pAE, realizada neste trabalho, 

a sequência madura (sem peptídeo sinal) foi amplificada a partir do DNA genômico 

de Leptospira interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130, utilizando-se os 

oligonucleotídeos forward: CGGATCCAAACCAAAAGCAG e reverse: 

GCGAAGCTTCTACAATGAGTC.  O fragmento amplificado foi purificado e clonado 

no vetor pGEMT. A seleção dos clones positivos da clonagem foi feita através de 

PCR de colônia e também através de análise de restrição (dados não mostrados).  O 

inserto clonado no pGEMT foi transferido para o vetor de expressão pAE (Figura 22) 

a partir de digestões com as enzimas de restrição BamHI e HindIII. As colônias 

recombinantes positivas foram selecionadas por PCR utilizando os oligonucleotídeos 

da clonagem (dados não mostrados).  

A análise de restrição de um clone positivo da construção pAE mostrou que a 

digestão com as enzimas BamHI e HindIII e KpnI linearizaram o plasmídeo 

(4.495pb) (Figura 23, poços 2 e 3). A dupla digestão com as mesmas enzimas 

originou duas bandas correspondentes ao vetor (3442pb) e ao inserto (1057pb) 

como esperado (Figura 23, poço 4). Os resultados obtidos com estas análises de 

restrição foram confirmados por sequenciamento, utilizando os oligonucleotídeos 

TAATACGACTCACTATAGGG (forwad) e CAGCAGCCAACTCAGTTCCT (reverse) 

que anelam no vetor. Os cromatogramas mostraram que todas as construções 

estavam corretas, tanto na orientação (5’→3’) quanto no quadro de leitura (dados 

não mostrados). 
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                     Figura 22 -  Mapa do vetor pAE para expressão em E.coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vetor pAE permite a expressão de proteínas heterólogas em fusão com uma cauda de seis 
resíduos de histidina na porção N-terminal sobre o controle do promotor de T7. Este vetor possui sítio 
de múltipla clonagem e gene de resistência à ampicilina. FONTE: RAMOS et al, 2004. 

 

                   Figura 23 - Análise de restrição de um clone positivo de pAE-LipA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel de agarose (1%) corado com corante fluorescente Gel Red. Poço M: Padrão de peso molecular - 
High Range; Poço 1: pAE-LipA vazio não digerido; Poço 2 e 3: pAE-LipA digerido com BamHI e 
HindIII, separadamente; Poço 4: Dupla digestão do pAE-LipA com BamHI e HindIII. FONTE: MATOS, 
L.R.B, 2017 
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5.5 Expressão e purificação das proteínas recombinantes LipA, Sph2, ColA 

e LipL32 em E.coli 

 

As proteínas recombinantes Sph2 e LipL32, expressas pelo vetor pAE em 

E.coli, foram purificadas respectivamente por Carvalho e colaboradores (2009) e 

Hauk e colaboradores (2011), conforme protocolo descrito pelos autores. 

Para a expressão da proteína ColA foi utilizada a linhagem E.coli BL21-SI, 

que possui o gene da T7 RNA polimerase sob o controle do promotor proU, induzível 

por NaCl. Uma colônia isolada da transformação com esta linhagem e o pAE-ColA 

foi inoculada em meio LBON (meio LB sem NaCl) suplementado com ampicilina.  A 

cultura foi incubada a 30°C por 12-18 horas, sob agitação (250rpm). Este pré-inóculo 

foi transferido para meio fresco contendo ampicilina, utilizando-se uma diluição 1:20. 

A cultura foi incubada novamente sob agitação até atingir uma densidade óptica de 

O.D.600nm = 0,6-0,8. A expressão da proteína recombinante foi induzida com a 

adição de 300mM de NaCl por mais 3 horas nas mesmas condições anteriores. As 

células foram coletadas por centrifugação. Posteriormente, o sedimento bacteriano 

foi ressuspendido em 5 volumes (p/v) de tampão 20mM Tris-HCl, 0,3M NaCl, 5mM 

imidazol e pH 8,0. A seguir, a suspensão bacteriana foi lisada através da passagem 

pelo french pressure, em gelo. A suspensão resultante da lise foi centrifugada. O 

sobrenadante (fração solúvel) e o sedimento (corpúsculos de inclusão - fração 

insolúvel) foram coletados e analisados em gel SDS-PAGE com 12% de acrilamida. 

A proteína ColA foi expressa na fração insolúvel e purificada utilizando cromatografia 

de afinidade a metal. Para tanto, o sedimento de corpúsculos de inclusão foi 

solubilizado com tampão desnaturante (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol, 

0,1% de triton (v/v) e 8M uréia). Posteriormente, o solubilizado foi diluído lentamente 

100X em tampão Tris-NaCl (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl, 5mM imidazol e pH 8,0). 

Esta solução foi adsorvida à coluna de afinidade a metal, previamente carregada 

com 100mM NiSO4 e equilibrada com o mesmo tampão. Para eliminação das 

proteínas contaminantes, a resina foi lavada com tampão Tris-NaCl e quantidades 

crescentes de imidazol (20, 40 e 60mM imidazol). A proteína recombinante foi eluída 

da resina com 1M de imidazol no mesmo tampão. A figura 24 mostra o resultado da 

purificação da proteína ColA, na qual é possível verificar que a maioria das proteínas 

contaminantes foi eliminada no processo de purificação, e a proteína recombinante 



86 

apresenta banda majoritária com tamanho de acordo com sua massa molecular 

esperada de 78,43kDa, resultando no rendimento de ~5 mg/L. 

 

Figura 24 -  Análise da expressão e do processo de purificação da proteína ColA em E.coli  

ColA purificada (78,43kDa). Expressão em E.coli BL21-SI induzida com NaCl. Gel SDS-PAGE 12% 
corado com coomassie blue. Poço M: Padrão de peso molecular (PageRuler). Poço 1: Fração solúvel, 
correspondente ao sobrenadante obtido do lisado total induzido após centrifugação; Poço 2: Fração 
insolúvel correspondente ao sedimento de corpúsculos de inclusão obtido do lisado total induzido 
após centrifugação (gel à esquerda); Poços de 1 a 6: Frações eluídas com 1M imidazol. Poços 7 a 9: 
Frações da lavagem da resina com 60mM, 40mM e 20mM de imidazol (gel à direita). A massa 
molecular esperada da proteína recombinante ColA é 78,43 kDa. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

A expressão da proteína LipA em vetor pAE foi realizada utilizando-se a 

linhagem E.coli BL21-SI e o mesmo protocolo descrito anteriormente para a proteína 

recombinante ColA.  No gel da figura 25 é possível observar a presença da banda 

correspondente à proteína recombinante LipA na fração insolúvel (sedimento de 

corpúsculos de inclusão), obtida do lisado total induzido após centrifugação. 

Posteriormente, a proteína LipA, expressa na fração insolúvel, foi purificada 

utilizando cromatografia de afinidade a metal com o mesmo protocolo e tampão 

descritos anteriormente. Para eliminação das proteínas contaminantes, a resina foi 

lavada com tampão Tris-NaCl (20mM Tris-HCl, 0,5M NaCl e pH 8,0) e quantidades 

crescentes de imidazol (5, 20, 40, 60, 80 e 100mM). A proteína recombinante foi 

eluída da resina com tampão Tris-NaCl e 1M de imidazol. A figura 26 mostra o 

resultado da purificação da proteína LipA, na qual é possível verificar que a maioria 
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das proteínas contaminantes foi eliminada no processo de purificação, e a proteína 

recombinante apresenta banda majoritária com tamanho de acordo com sua massa 

molecular esperada de 43,29kDa. Todas as frações da proteína purificada foram 

dialisadas contra tampão Tris-NaCl, para eliminar o imidazol, exceto as frações 7 e 8 

(Figura 26) devido a presença de proteínas contaminantes oriundos do processo de 

purificação. A proteína foi purificada com sucesso, relativamente pura e com 

rendimento de ~15mg de proteína LipA recombinante por litro de cultura induzida. 

 

 

                                  Figura 25 - Análise da expressão da proteína LipA em E.coli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LipA (43,29kDa) expressa em E.coli BL21-SI induzida com NaCl. Gel SDS-PAGE 12% corado com 
coomassie blue. Poço M: Padrão de peso molecular (LMW). Poço 1: Lisado total não induzido; 
Poço 2: Fração insolúvel correspondente ao sedimento de corpúsculos de inclusão obtido do 
lisado total induzido após centrifugação; Poço 3: Fração solúvel, correspondente ao sobrenadante 
obtido do lisado total induzido após centrifugação. A seta indica a banda da proteína com 
39,80kDa. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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  Figura 26 - Análise do processo de purificação da proteína LipA em E.coli  

 
LipA purificada (43,29kDa), expressão em E.coli BL21-SI induzida com NaCl. Gel SDS-PAGE 12% 
corado com coomassie blue. Poço M: Padrão de peso molecular (LMW). Poços de 1 a 6: Frações da 
lavagem da resina com 5, 20, 40, 60, 80 e 100mM de imidazol. Poços de 7 a 12: Frações eluídas com 
1M imidazol. A massa molecular esperada da proteína recombinante LipA é 39,80kDa. FONTE: 
MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

 No quadro 5 está descrito um resumo da etapa de obtenção das proteínas 

recombinantes purificadas. Para as etapas posteriores do projeto, foram utilizadas 

as proteínas LipA, ColA e Sph2 obtidas pelo sistema de expressão em E.coli. As 

proteínas LipL32 purificadas pelos dois sistemas de expressão foram comparadas 

quanto à sua funcionalidade como antígeno para o diagnóstico da leptospirose. 
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Quadro 5 - Resumo sobre os dados da expressão e purificação das proteínas recombinantes 

Proteína 
Expressão no 
Vetor 

Rendimento na 
Purificação 

Referência 

LipA 
pNCFHis: OK B. choshinensis: <0,1 mg/L 

 
Este trabalho 

pAE: OK E.coli BL21-SI: 15 mg/L Este trabalho 

LipL32 
pNCFHis: OK B. choshinensis: 10 mg/L Este trabalho 

pAE: OK E.coli BL21-SI: ND HAUK et al, 2011 

ColA 
pNCFHis: OK B. choshinensis: ND Este trabalho 

pAE: OK E.coli BL21-SI: 5 mg/L MATOS, 2014 

Sph2 
pNCFHis: OK B. choshinensis: ND Este trabalho 

pAE: OK E.coli BL21-SI: ND CARVALHO et al, 2009 

ND: Não determinado FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

5.6 Obtenção do soro hiperimune em coelho contra a proteína 

recombinante LipA 

A fim de avaliar a imunogenicidade da proteína recombinate LipA e o 

reconhecimento da LipA nativa em diferentes espécies patogênicas de Leptospira 

spp., foi produzido soro hiperimune contra a proteína recombinante LipA. Para tanto, 

um coelho foi imunizado com a proteína expressa por E.coli e purificada, com dois 

reforços em intervalo de 15 dias. O animal foi sangrado após a última imunização. O 

soro obtido foi purificado por precipitação com ácido caprílico. A titulação do soro 

obtido foi feita por ELISA, como mostra a figura 19. É possível observar que a curva 

de titulação de IgG total do soro pré-imune é próxima a zero. As curvas de titulação 

dos soros anti-LipA antes e depois da purificação apresentaram altos títulos de 

anticorpos, demonstrando que a proteína LipA é imunogênica e que o uso do ácido 

caprílico não alterou o perfil no ELISA. 
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Figura 27 - Curvas de titulação de IgG total obtidas por ELISA utilizando o soro de coelho imunizado 

com a proteína recombinante LipA  

 

Controle Pré-imune (soro antes da imunização). Não Purificado e Purificado, correspondem ao soro 
antes e depois da precipitação com ácido caprílico, respectivamente. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

5.7 Avaliação da presença da proteína LipA em diferentes estirpes de 

Leptospira spp. 

Com o objetivo de conhecer a presença e distribuição da proteína LipA nas 

diferentes leptospiras patogênicas e na espécie saprófita, foram realizados o 

alinhamento de sequências de aminoácidos obtidas do banco de dados NCBI e o 

experimento de Western-blotting. 

A figura 28 mostra o alinhamento das sequências de aminoácidos deduzidas 

de oito estirpes de leptospiras patogênicas indicando que esta proteína é altamente 

conservada.  Estes resultados foram confirmados por Western-blotting, utilizando 

extratos totais de diferentes sorovares de leptospiras obtidos a partir de cultivos em 

meio EMJH. A reação com o primeiro anticorpo foi realizada em uma diluição de 

1:500 durante uma hora, seguida de incubação com o segundo anticorpo IgG anti-

coelho conjugado com peroxidase (diluição 1:5.000), por uma hora. A detecção foi 

realizada através da utilização de “kit” ECL.  A figura 29 mostra que o soro feito em 

coelho contra a proteína recombinante LipA purificada foi capaz de reconhecer 

especificamente a banda correspondente à proteína LipA nativa em extratos totais 
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nos sorovares de leptospiras patogênicas. No extrato proteico da L. biflexa sorovar 

Patoc (saprófita) não ocorreu o reconhecimento da banda. No genoma desta 

espécie não há ortólogos e nem sequências proteicas similares à LipA. Dessa forma, 

os resultados apresentados mostraram que esta proteína é expressa nos principais 

sorovares patogênicos, sugerindo que possam ter um papel importante na 

patogenicidade. 
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Figura 28 - Alinhamento da sequência de aminoácidos da proteína LipA deduzida de estirpes de 

leptospiras patogênicas 

 

Estirpes utilizadas: L. borgpetersenii str. MK146, L.noguchii estirpe 1993005606, L. interrogans 
sorovar Copenhageni L1-130, L.interrogans sorovar Canicola estirpe LT1962, L. interrogans 
Icterohaemorrhagiae estirpe Verdun HP, L. interrogans serovar Lai strain 56601, L. santarosai str. 
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CBC613 e L. kirschneri.  Muscle algoritimos: (*) resíduo idêntico, (:) resíduo conservado e (.) resíduo 
parcialmente conservado. Em vermelho, estão destacados os resíduos de serina (S), aspartato (D) e 
histidina (H) da tríade catalítica do provável sítio ativo, característico de proteínas da superfamília das 
α/β hidrolases . Em negrito, está o pentapeptídeo conservado com o resíduo de serina no centro. 
FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

Figura 29 - Western-blotting utilizando o anticorpo anti-His de extratos totais de diferentes estirpes de 

leptospiras contra a proteína recombinante LipA 

 

Extratos totais obtidos a partir do cultivo em meio EMJH. Poço M: Padrão de peso molecular pré-
corado (color protein standard). Gel SDS-Page 10% corado com coomassie blue.  Western-blotting 
utilizando o anticorpo anti-His. Filme (detecção por ECL). Poços 1-8: Lisados totais das estirpes de 
leptospira: L.biflexa sorovar Patoc estirpe 20 (saprófita), L. noguchii sorovar Panamá estirpe 12, L. 
borgpetersenni sorovar Javanica estirpe 11, L. borgpetersenni sorovar Tarassovi estirpe 17, L. 
Kirsheneri sorovar Cynopteri estirpe 7, L. interrogans sorovar Hardjo estirpe 15A,  L. interrogans 
sorovar Pomona estirpe 13A, e L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 10A. FONTE: MATOS, 
L.R.B, 2017 

 

 

5.8 Comprovação da atividade lipásica da proteína LipA 

A análise in silico realizada por Piassi-Ricardi (2013), demonstrou que o gene 

LIC11463 de L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe L1-130 codifica uma 

provável lipase pertencente à superfamília das α/β hidrolases.  

As α/β hidrolases (EC 3.) constituem um grande grupo de enzimas 

estruturalmente relacionadas com diversas funções catalíticas. Apresentam uma 

região central composta por folhas β cercadas por α-hélices e são caracterizadas 

pela presença do sítio ativo formado por uma tríade catalítica com resíduos de 
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serina, aspartato ou glutamato e histidina. Membros desta família incluem proteases, 

lipases, esterases, peroxidases, acetilcolinesterases, thioesterases, entre outras 

(ARPIGNY & JAEGER, 1999; HOLMQUIST, 2000).  

As lipases (EC 3.1.1.3) são hidrolases de éster carboxílico ou 

carboxilesterases (EC 3.1.1) que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis a ácidos 

graxos livres, mono ou diacilgliceróis e glicerol. Outra característica importante das 

lipases é a posição da serina da tríade catalítica no centro de um pentapeptídeo 

conservado, geralmente composto pelos resíduos GXSXG, onde G é glicina e X é 

qualquer aminoácido (JAEGER et al, 1994; ARPIGNY & JAEGER, 1999). Como 

pode ser observada no alinhamento das figuras 28 e 30, a sequência codificada pelo 

gene LIC11463 apresenta os resíduos serina (S), aspartato (D) e histidina (H) da 

tríade catalítica e o pentapeptídeo conservado como em outras lipases bacterianas, 

cuja algumas sequências estão representadas na figura 30. O pentapeptídeo da 

sequência codificada pelo gene LIC11463 possui alanina (A) no lugar da primeira 

glicina (G), esta variação também ocorre nas lipases de outras espécies bacterianas, 

como as do gênero Salinispora, cuja sequência está presente no alinhamento da 

figura 30. Além destas características, o alinhamento mostrou baixa homologia nas 

sequências de aminoácidos entre as lipases estudadas, o que é observado de 

maneira geral, porque as lipases apresentam alta similaridade estruturalmente e não 

na composição de aminoácidos (ALOULOU et al, 2006). Por ser a primeira provável 

lipase de Leptospira spp. identificada, a sequência codificada pelo gene LIC11463 

foi denominada, pelo nosso grupo, como LipA.  
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Figura 30 - Alinhamento da sequência de aminoácidos de lipases de espécies bacterianas 

 

Espécies bacterianas: L. interrogans sorovar Copenhageni L1-130, Pseudomonas syringae, 
Marinobacter algicola, Burkholderia ambifaria, Pseudomonas sp.  KWI-56 e Salinispora tropica), 
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Muscle algoritimos: (*) resíduo idêntico, (:) resíduo conservado e (.) resíduo parcialmente conservado. 
Em vermelho estão destacados os resíduos de serina (S), aspartato (D) e histidina (H) da tríade 
catalítica do provável sítio ativo, característico de proteínas da superfamília das α/β hidrolases. Em 
negrito, está o pentapeptídeo conservado com o resíduo de serina no centro. FONTE: MATOS, L.R.B, 
2017 

 

 

 

 A atividade lipásica da LipA foi avaliada através da utilização de ésteres 

graxos de p-nitrofenil sintéticos como substratos. A hidrólise da ligação éster pela 

ação da lipase libera p-nitrofenol, que é de cor amarela e absorve luz no 

comprimento de onda entre 405-410nm. Para tanto, uma curva padrão foi produzida 

utilizando diferentes concentrações de p-nitrofenol e os respectivos valores de 

absorbância obtidos (Gráfico 1).  

 

                                                   Gráfico 1 - Curva-padrão de p-nitrofenol 

 

FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 No gráfico 2 é possível verificar que a proteína recombinante LipA apresentou 

atividade hidrolítica sobre os substratos p-nitrofenil de cadeia com tamanho médio 

(octanoato, C8) e p-nitrofenil de cadeia longa miristato (C14), de 32,02 ± 1,17 U/mg 
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e 19,16 ± 0,29 U/mg, respectivamente, comprovando a predição de sua atividade 

como enzima lipolítica. 

Neste ensaio, a lipase de Pseudomonas sp. comercial (Sigma) foi utilizada 

como controle positivo. Uma unidade de atividade (U) é definida como a quantidade 

de enzima necessária para liberar 1µmol de produto (p-nitrofenol) por minuto de 

reação, nas condições do ensaio descritas no item 4.10 da seção Materiais e 

Métodos.  Para o cálculo da atividade enzimática, utilizou-se a equação da reta 

originada por regressão linear da curva-padrão de p-nitrofenol (Gráfico 1) e os 

valores de absorbâncias obtidos na reação realizada em triplicata.  

Os valores de atividade enzimática específica da lipase comercial estão de 

acordo com o esperado (Gráfico 2). Na reação, uma quantidade de enzima 

correspondente à 1U foi dissolvida no volume da reação de 0,2mL. Considerando o 

volume final de 1mL para o cálculo da atividade específica, o resultado obtido 

deveria ser 5 vezes maior, ou seja 5U/mg, muito próximo à média obtida que foi de 

6,68 ± 0,72 U/mg e 5,31± 0,52 para os substratos de C8 e C14, respectivamente, 

demonstrando que o ensaio de atividade lipásica funcionou apropriadamente. 
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Gráfico 2 - Atividade enzimática específica da proteína recombinante purificada LipA e da Lipase 

comercial de Pseudomonas sp. 

 

Atividade enzimática específica (U/mg) foi determinada em 50mM de tampão Tris-HCl pH 8,0 a 37°C, 
sobre os substratos p-nitrofenil octanoato com tamanho médio (C8) e p-nitrofenil miristato de cadeia 
longa (C14). FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
 

 

5.9 Efeito da temperatura na atividade lipásica da proteína LipA 

A temperatura ótima de atividade lipásica da proteína LipA foi determinada 

incubando-se a reação a temperaturas que variaram de 0 a 100°C, com intervalos 

de 10°C, em tampão 50mM Tris-HCl pH 8,0 e utilizando o éster p-nitrofenil miristato 

(C14) como substrato. A proteína LipA exibiu máxima atividade lipásica a 50°C 

(Gráfico 3) e manteve uma atividade relativa acima de 50% entre 30-70°C. 

Apresentou atividades menores a temperaturas extremas: 35% a 0°C e 45% a 10°C; 

29% a 90°C e 15% a 100°C. Estes resultados indicam que a LipA parece ser uma 

lipase euritérmica, capaz de hidrolisar substratos numa larga faixa de temperatura 

(LEE et al, 2007). Além disso, 80% de atividade relativa foi verificada a 40°C, que é 

a temperatura próxima aos limites considerados normais (36 a 37,3°C) para o 

homem, um dos hospedeiros para as leptospiras patogênicas. Estes dados estão de 

acordo com outros trabalhos publicados que mostram uma ampla faixa de 
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temperaturas ótimas de diferentes lipases bacterianas, como descrito no quadro 6, 

com valores próximos aos obtidos para a LipA, como as atividades específicas de 50 

e 55°C das lipases de Acinetobacter sp (EH28) e de Bacillus coagulans (BTS-3), 

respectivamente (KUMAR et al, 2005; AHMED et al, 2010).  

 

 

 

Gráfico 3 - Temperatura ótima da atividade enzimática específica da proteína recombinante purificada 

LipA [0,06mg/mL] 

 

   

Atividade enzimática relativa (%) foi determinada em 50mM de tampão Tris-HCl pH 8,0 a diferentes 
temperaturas, sobre o substrato p-nitrofenil miristato (C14). A atividade enzimática específica a 
temperatura de 50°C foi considerada 100%. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

 

 

 

 



100 

Quadro 6 – Temperatura ótima e termoestabilidade de algumas lipases bacterianas 

Bactéria 
Temperatura 

Ótima 
(°C) 

 
 

Substrato 

Atividade 
Residual % nas 
condições de 

incubação 
(°C, Horas) 

Referência 

Pseudomonas sp.  (MIS 
38) 

30 

 
Decanoato 

(C10) 
 

ND* AMADA et al, 2000  

Pseudomonas mandelli  
(JR-1) 

25 
 
Caprilato (C8) ND* KIM et al, 2013 

Pseudomonas 
marraviensis (M9) 

65 
 
Caprilato (C8) 98,2 % (30,1) YANG et al, 2015 

Acinetobacter sp (EH28) 50 
 
Caprilato (C8) 80-90% (60,1) AHMED et al, 2010 

Bacillus coagulans 
(BTS-3) 

55 
 
Óleo refinado 50% (55,2) KUMAR et al, 2005 

Bacillus 
thermoleovarans 
(CCR11) 

60 

 
Decanoato 

(C10) 
75% (50/60,1) 

CASTRO-OCHOA 
et al, 2005 

Burkholderia 
multivorans  
(PSU-AH130) 

55 
 
Caprilato (C8) 98 (55,3) 

CHAIYASO et al, 
2012 

Staphylococcus aureus 55 

 
Decanoato 

(C10) 
65,3% (60,1) 

SARKAR et al, 
2012 

*ND: Não determinado  Fonte: YANG et al, 2015 

 

 

A termoestabilidade da LipA foi avaliada pela pré-incubação da enzima sem o 

substrato, em tampão 50mM de Tris-HCl pH 8,0, em diferentes tempos (0-30 

minutos). Posteriormente, a atividade lipásica residual foi determinada em 50mM de 

tampão Tris-HCl pH 8,0 a 50°C.  O gráfico 4 mostra que a LipA permaneceu 

enzimaticamente ativa após 30 minutos de incubação na faixa de temperatura de 50-

60°C, embora com redução da atividade enzimática de 20% na incubação a 55°C e 

40% na incubação a 60°C. A incubação com temperaturas acima de 65°C 

resultaram na inativação enzimática. Estes dados indicam que a termoestabilidade 

da LipA ocorre em torno de sua temperatura ótima (50°C), como descrito no quadro 

6 para a lipase de Acinetobacter sp (EH28) que apresentou uma atividade 

enzimática relativa de 80-90% após a incubação de 1h a 60°C ou com a lipase de 

Burkholderia multivorans (PSU-AH130) com 98% de atividade enzimática após a 

incubação a 55°C (AHMED et al, 2010; CHAIYASO et al, 2012).  
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Gráfico 4 - Termoestabilidade da proteína recombinante purificada LipA 

 

A termoestabilidade da LipA foi determinada pela pré-incubação da enzima sem o substrato em 
tampão 50mM Tris-HCl pH 8,0 em diferentes tempos (0-30 minutos). Posteriormente, a atividade 
lipásica residual foi determinada em tampão Tris-HCl pH 8,0 a 50°C. A atividade enzimática 
específica no pH 8,0 a 50°C do tempo zero de incubação foi considerada 100%. FONTE: MATOS, 
L.R.B, 2017 

 

 

5.10 Efeito do pH na atividade lipásica da proteína LipA 

O pH ótimo de atividade enzimática da LipA foi determinado em diferentes 

tampões com pH variando de 3,0 a 11,0 e usando o éster p-nitrofenil miristato (C14) 

como substrato, a 50°C. O gráfico 5 mostra que a LipA exibiu atividade lipásica 

máxima no pH 8,0 e manteve mais que 60% de atividade entre os pHs 6,8 a 9,0. 

Abaixo do pH 4,7 e acima do pH 10,0 apresentou baixa atividade lipásica. Estes 

resultados são similares aos encontrados em experimentos previamente publicados 

com a lipase de Fusarium oxysporum, que apresentou atividade enzimática máxima 

em pH 8,0 a 50°C (PRAZERES et al, 2006). 
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Gráfico 5 - pH ótimo da atividade enzimática específica da proteína recombinante purificada LipA 

   

 

Atividade enzimática relativa (%) foi determinada em diferentes pHs (pHs de 3,0 a 7,0 em tampão 
citrato fosfato; pH 8,0 em tampão Tris-HCl; pHs de 9,0 a 11,0 em tampão glicina-NaOH) sobre o 
substrato p-nitrofenil miristato (C14), à temperatura de incubação de 50°C. A atividade enzimática 
específica no pH 8,0 foi considerada 100%. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

A manutenção da atividade enzimática da proteína LipA em diferentes pHs foi 

investigada pela pré-incubação da enzima sem o substrato em tampões com pHs 

variando de 3,0 a 11,0 durante 18 horas a 4°C. Posteriormente, a atividade lipásica 

residual foi determinada em 50mM de tampão Tris-HCl pH 8,0 a 50°C sobre o éster 

p-nitrofenil miristato (C14). O gráfico 6 mostra que a LipA permaneceu 

enzimaticamente ativa após a incubação na faixa de pH de 6,0-9,5, embora com 

redução da atividade enzimática de 50%. A incubação com pHs acima de 9,5 e 

abaixo de 6,0 resultaram em inativação enzimática. Resultados similares foram 

encontrados em experimentos previamente publicados da lipase de Cunninghamella 

verticillata cuja atividade enzimática manteve-se estável na faixa de pH de 7,5-9,0 

(GOPINATH et al, 2002) e com a lipase de Fusarium oxysporum, estável entre pHs 

7,0-9,0 (PRAZERES et al, 2006). 
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Gráfico 6 - Estabilidade da proteína recombinante purificada LipA em diferentes pHs 

 

A estabilidade da LipA em diferentes pHs (pHs de 3,0 a 7,0 em tampão citrato fosfato; pH 8,0 em 
tampão Tris-HCl; pHs de 9,0 a 11,0 em tampão glicina-NaOH) foi determinada sobre o substrato p-
nitrofenil miristato (C14), à temperatura de incubação de 50°C. A atividade enzimática específica no 
pH 8,0 foi considerada 100%. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

5.11 Especificidade de substrato da proteína LipA 

O gráfico 7 demonstra que a proteína LipA é capaz de hidrolisar ésteres de 

ácidos graxos de diferentes tamanhos (2 a 16 carbonos), entretanto com atividades 

específicas menores quanto maior o tamanho da cadeia. A atividade específica foi 

maior com cadeias de tamanho curto (acetato, C2; butirato, C4), foi intermediária 

com tamanho médio (octanoato, C8) e menor com tamanho longo (miristato, C14 e 

palmitato, C16). Os resultados obtidos sugeriram que a especificidade da LipA não é 

alterada na temperatura dentro da faixa de normalidade do corpo humano, uma vez  

que as densidades ópticas obtidas nas temperaturas de 50°C (temperatura ótima de 

atividade) e de 37°C foram semelhantes. Os resultados obtidos de especificidade do 

substrato com a LipA são semelhantes aos de outras lipases já caracterizadas. 

Como por exemplo, a lipase LipP de Pseudomonas sp. que apresenta alta atividade 

em ácidos graxos de cadeia curta a média (C4 e C6) (CHOO et al, 1998). Da mesma 
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forma, uma especificidade semelhante foi encontrada para a lipase 2 de Moraxella 

sp. estirpe TA144 (FELLER et al, 1991) e para as lipases de Pseudomonas spp. 

isoladas a partir de leite (JOHNSON et al, 1992). A lipase recombinante de 

Pseudomonas fluorescens SIKW1 também hidrolisa preferencialmente ésteres de 

ácidos graxos de cadeia média (C6 e C8) (LEE et al, 1993).  

 

                    Gráfico 7 - Especificidade de substrato da proteína recombinante purificada LipA 

 

Atividade enzimática específica (U/mg) foi determinada em 50mM de tampão Tris-HCl pH 8,0 a 37°C 
e a 50°C, sobre os substratos p-nitrofenil de cadeias de tamanho curto (acetato, C2; butirato, C4), de 
cadeia média (octanoato, C8) e de cadeia longa (miristato C14 e palmitato, C16). FONTE: MATOS, 
L.R.B, 2017 
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5.12 Caracterização do efeito hemorrágico das proteínas 

recombinantes LipA, Sph2 e ColA em camundongos 

 

A atividade hemorrágica foi avaliada pela inoculação intradérmica das 

proteínas recombinantes purificadas LipA, Sph2 e ColA na pele ventral de 

camundongos suíços. Diferentes concentrações de cada proteína recombinante 

foram testadas em três camundongos: 20, 40 e 60µg de ColA; 6, 12 e 24µg de LipA; 

10, 20 e 40µg de Sph2. Estas quantidades de proteínas foram determinadas pela 

solubilidade de cada uma no volume reduzido de tampão utilizado (volume final de 

100µL). Como controle positivo 10, 40 e 100µg de veneno bruto de Bothrops 

jararaca foram inoculados.  

Na figura 31, é possível observar os halos hemorrágicos causados pela 

inoculação da proteína ColA e do veneno de jararaca após 12 horas da inoculação. 

O diâmetro dos halos é proporcional à quantidade de proteína ou veneno inoculado. 

As proteínas LipA e Sph2, nas quantidades utilizadas, não induziram hemorragia 

após injeção intradérmica em camundongos. Da mesma maneira, o controle 

negativo (tampão Tris-HCl pH 8,0) não provocou hemorragia na pele dos 

camundongos. Estes resultados comprovaram a atividade hemorrágica da proteína 

ColA observada por Matos (2014).   
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         Figura 31 - Atividade hemorrágica das proteínas recombinantes purificadas  
 
 

Inoculação intradérmica na pele ventral dos camundongos suíços. O tampão Tris-HCl foi utilizado 
como controle negativo e o veneno de jararaca como controle positivo. Foram inoculados: 100µg (A), 
40µg (B) e 10µg (C) de veneno bruto de Bothrops jararaca (controle positivo); 60µg (A), 40µg (B) e 
20µg (C) de proteína ColA; 24µg (A), 12µg (B) e 6µg (C) de proteína LipA; 10µg (A), 40µg (B) e 20µg 
(C) de proteína Sph2. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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5.13 Avaliação do uso das proteínas recombinantes purificadas na 

detecção de anticorpos específicos em amostras reagentes e não 

reagentes humanas para a leptospirose por ELISA IgM e IgG 

 

A reatividade das proteínas recombinantes LipA, Sph2 e ColA com soro de 

pacientes com leptospirose foi avaliada por ELISA IgM e IgG em 10 amostras de 

soros de pacientes com leptospirose confirmada sorologicamente por MAT, e 10 

amostras de soros de pacientes com MAT negativo. Resultados obtidos com ELISA 

IgM utilizando placas adsorvidas com as proteínas recombinantes Sph2 e ColA 

(Gráfico 8), demonstraram que as médias dos valores das absorbâncias obtidas com 

os soros MAT+ foram significativamente mais altas do que aquelas obtidas com 

soros MAT- (p = 0,0132 para Sph2 e p = 0,0125 para ColA, MAT- versus MAT+), 

demonstrando a reatividade de anticorpos IgM com estas proteínas. Por outro lado, 

não foi observada diferença significativa na reatividade dos anticorpos IgM presentes 

nos soros MAT+ e MAT- com a proteína LipA. Da mesma maneira, com relação ao 

ELISA IgG, utilizando placas adsorvidas com as proteínas recombinantes Sph2 e 

ColA (Gráfico 8), é possível observar que as médias dos valores das absorbâncias 

obtidas com os soros MAT+ foram significativamente mais altas do que aquelas 

obtidas com os soros MAT- (p = 0,0003 para Sph2 e p = 0,0284 para a ColA, MAT- 

versus MAT+). Também, não foi observada diferença significativa na reatividade dos 

anticorpos IgG presentes nos soros MAT+ e MAT- com a proteína LipA. Estes 

resultados sugerem uma possível utilização das proteínas Sph2 e ColA na detecção 

de anticorpos IgM e IgG para o diagnóstico da leptospirose. É importante ressaltar 

que mais estudos são necessários para confirmação destes resultados, utilizando 

um maior número de soros reagentes para a leptospirose, soros em diferentes fases 

da doença, soros de regiões endêmicas e não-endêmicas e soros de pacientes com 

outras doenças, como dengue, hepatite, etc. 
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Gráfico 8 - ELISA utilizando soros de pacientes reagentes (MAT+) e não reagentes (MAT-) para a 

leptospirose 

 

 

 

Análise da reatividade de soros de pacientes reagentes (MAT +) e não reagentes (MAT -) para a 
leptospirose. As amostras de soros foram analisadas numa diluição de 1:100 em ELISA IgM e ELISA 
IgG, em placas adsorvidas com as proteínas recombinantes purificadas: LipA, Sph2 e ColA.  ns = 
diferença estatisticamente não significativa, * p < 0,005. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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5.14 Análise imuno-histoquímica empregando-se soro policlonal contra 

a proteína LipA 

 

Com o objetivo de estudar a possível presença/localização da proteína LipA 

no fígado de pacientes com leptospirose, estudos imunohistoquímicos foram 

realizados em colaboração com o prof. Dr. Thales de Brito do Instituto de Medicina 

Tropical. Para tanto, cortes de biópsia de tecido hepático normal foram utilizados em 

comparação com tecido hepático proveniente de um paciente fatal com leptospirose 

grave. Secções de tecidos com 3µm foram analisadas com o protocolo padrão 

utilizando a diluição do soro anti-LipA de 1:1.000 e o anticorpo secundário anti-

coelho na diluição 1:10.000 (Dako – Envision, system Labelled Polymer – DAKO), 

conforme instruções do fabricante. Nas fotomicrografias da figura 32, é possível 

observar uma marcação específica (em marrom) das membranas de hepatócitos no 

tecido do paciente com leptospirose. Muitas destas marcações são detectadas 

próximas a áreas com destrabeculação (desorganização das traves dos 

hepatócitos). Esta marcação específica não é observada no tecido hepático normal. 

Durante a infecção, as leptospiras invadem os sinusóides hepáticos, o espaço de 

Disse e o espaço entre as células parenquimatosas, causando lesões de membrana 

celular que levam, provavelmente, à destrabeculação de hepatócitos e liberação de 

bilirrubina conjugada para a circulação sistêmica, resultando na icterícia (AREAN, 

1962; DE BRITO et al, 1967). Os resultados obtidos com a análise imuno-

histoquímica sugerem que a proteína LipA possa participar destes eventos que 

levam a lesões na membrana celular e destrabeculação. 

 A análise imuno-histoquímica foi realizada com as outras proteínas (ColA e 

Sph2), mas devido a dificuldades técnicas encontradas os resultados foram 

inconclusivos (dados não mostrados). A principal dificuldade encontrada foi a intensa 

inespecificidade da reação em tecidos normais, o que impossibilitou o 

reconhecimento da reatividade específica nos tecidos provenientes do paciente com 

leptospirose. 
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Figura 32 – Imuno-histoquímica utilizando soro contra a proteína LipA 

             

 

Fotomicrografia (400x): Imuno-histoquímica utilizando cortes de biópsia de tecido hepático normal (A) 
e de tecido hepático proveniente de um paciente fatal com leptospirose grave (B). A seta indica fígado 
com destrabeculação e marcação (área em marrom) específica da membrana de hepatócitos. 
FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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5.15 Caracterização da proteína recombinante LipL32 produzida em B. 

choshinensis como antígeno no diagnóstico da leptospirose 

 

A proteína recombinante LipL32 é considerada o mais promissor antígeno 

para diagnóstico da leptospirose e já foi testada com soro humano (FLANNERY et 

al, 2001), soros de cães (DEY et al, 2004) e soros bovinos (BOMFIM et al, 2005), 

tanto na detecção de IgM da fase aguda quanto de IgG na fase convalescente da 

doença (FLANNERY et al, 2001).  

Para avaliar a capacidade antigênica da proteína LipL32 expressa e 

purificada pelo sistema B. choshinensis, foram realizados experimentos de ELISA 

com soros de pacientes com leptospirose, western-blotting com lisados totais de 

leptospiras patogênicas, análise imuno-histoquímica com tecidos de cobaias 

infectados com leptospiras e tecidos de pacientes com leptospirose. 

O gráfico 9 mostra os resultados obtidos com ELISA, utilizando 10 amostras 

de soros humanos reagentes (MAT+) e 10 amostras de soros humanos não 

reagentes (MAT-) para leptospirose. Dados obtidos com ELISA IgM e IgG, em placas 

adsorvidas com as proteínas recombinantes purificadas utilizando-se o sistema de 

expressão de E.coli (LipL32E) ou o sistema de expressão de Brevibacillus (LipL32B) 

demonstraram que as médias dos valores das absorbâncias obtidas com os soros  

MAT+ foram significativamente mais altas do que aquelas obtidas com MAT-, 

demonstrando a reatividade de anticorpos IgM e IgG com a proteína LipL32 

independente do sistema de expressão utilizado. Interessante notar que 

aparentemente a proteína obtida pelo sistema de expressão de Brevibacillus 

(LipL32B) apresentou um menor reconhecimento inespecífico com os soros 

negativos para a leptospirose. 
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Gráfico 9 - ELISA utilizando soros de pacientes reagentes (MAT+) e não reagentes (MAT-) para a 
leptospirose e as proteínas recombinantes purificadas utilizando-se o sistema de expressão de E.coli 
(LipL32E) ou o sistema de expressão de Brevibacillus (LipL32B) 

 

Análise da reatividade de soros de pacientes reagentes (MAT+) e não reagentes (MAT-) para a 
leptospirose. As amostras de soros foram analisadas numa diluição de 1:100 em ELISA-IgM e ELISA 
IgG, em placas adsorvidas com as proteínas recombinantes purificadas de E.coli (LipL32E) ou de 
Brevibacillus (LipL32B).  * p< 0,005. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 

 

 

Para a realização dos experimentos de western-blotting e imuno-histoquímica, 

a proteína obtida pelo sistema de expressão de Brevibacillus (LipL32B) purificada foi 

inoculada em um coelho para produção do soro policlonal hiperimune, conforme 

descrito no item 4.7 na seção Materiais e Métodos (dados não mostrados). O soro 

policlonal contra a proteína obtida pelo sistema de expressão E.coli (LipL32E) foi 

produzido em coelho anteriormente por Gotti (2015). Estes soros foram testados por 

western-blotting, utilizando extratos totais de diferentes sorovares de leptospiras 

obtidos a partir de cultivos em meio EMJH. A reação com o primeiro anticorpo foi 
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realizada em uma diluição de 1:500 durante uma hora, seguido de incubação com o 

segundo anticorpo IgG anti-coelho conjugado com peroxidase (diluição 1:5.000), por 

uma hora. A detecção foi realizada através da utilização de “kit” ECL. A figura 33 

mostra que o soro feito em coelho contra as proteínas recombinantes purificadas 

LipL32B e LipL32E foram capazes de reconhecer especificamente a banda 

correspondente à proteína LipL32 nativa em extratos totais nos sorovares de 

leptospiras patogênicas. Como esperado, no extrato proteico da L. biflexa sorovar 

Patoc (saprófita) não ocorreu o reconhecimento da banda. 
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Figura 33 - Western-blotting utilizando os soros policlonais contra as proteínas recombinantes 

purificadas utilizando-se o sistema de expressão de E.coli (LipL32E) ou o sistema de expressão de 

Brevibacillus (LipL32B) e extratos totais de diferentes estirpes de leptospiras 

 
 

 

 

Poço M: Padrão de peso molecular pré-corado (color protein standard). Gel SDS-PAGE 10% corado 
com coomassie blue. Western-blotting utilizando os soros policlonais contra as proteínas 
recombinantes purificadas utilizando-se o sistema de expressão de E.coli (LipL32E) (filme acima) ou 
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o sistema de expressão de Brevibacillus (LipL32B) (filme abaixo). Poços 1-8: Lisados totais das 
estirpes de leptospira: L.biflexa sorovar Patoc estirpe 20 (saprófita), L. noguchii sorovar Panamá 
estirpe 12, L. borgpetersenni sorovar Javanica estirpe 11, L. borgpetersenni sorovar Tarassovi estirpe 
17, L. Kirsheneri sorovar Cynopteri estirpe 7, L. interrogans sorovar Hardjo estirpe 15A,  L. 
interrogans sorovar Pomona estirpe 13A, e L. interrogans sorovar Copenhageni estirpe 10A. A seta 
indica o reconhecimento específico da proteína LipL32 nativa. FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
 
 
 
 
 
 

Para confirmar os resultados obtidos com ELISA e western-blotting, 

experimentos de imuno-histoquímica foram realizados. Secções de fígado de cobaia 

infectada experimentalmente e de fígado de paciente com leptospirose foram 

analisadas com o protocolo padrão utilizando a diluição do soro anti-LipL32B ou anti-

LipL32E de 1:1.000 e o anticorpo secundário anti-coelho na diluição 1:10.000 (Dako 

– Envision, system Labelled Polymer – DAKO) conforme instruções do fabricante.  A 

figura 34 mostra que o soro policlonal produzido em coelho contra a proteína LipL32 

obtida pelo sistema B. choshinensis, foi capaz de detectar a proteína LipL32 nativa 

expressa durante a infecção. Da mesma maneira que o soro policlonal produzido em 

coelho contra a proteína LipL32 obtida pelo sistema E.coli também detectou a 

proteína nativa.  
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Figura 34 - Análise imuno-histoquímica utilizando os soros policlonais contra as proteínas 

recombinantes purificadas utilizando-se o sistema de expressão de E.coli (LipL32E) ou o sistema de 

expressão de Brevibacillus (LipL32B) 

 

 
 
Fotomicrografia (400x): Imuno-histoquímica utilizando cortes de biópsia de tecido hepático de cobaia 
infectado (A e B) e de tecido hepático proveniente de um paciente com leptospirose grave (C e D). A 
e C: soro policlonal contra a proteína recombinante purificada utilizando-se o sistema de expressão 
de E.coli (LipL32E), B e D: soro policlonal contra a proteína recombinante purificada utilizando-se o 
sistema de expressão de Brevibacillus (LipL32B). As setas indicam as marcações específicas (em 
marrom). FONTE: MATOS, L.R.B, 2017 
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6 CONCLUSÃO 

Neste contexto, as considerações finais deste trabalho são: 

 

❖ As clonagens das sequências codificantes das proteínas LipL32, Sph2, ColA 

e LipA foram obtidas tanto no sistema de expressão em B. brevis quanto pelo 

sistema em E. coli; 

 

❖ O sistema de expressão em Brevibacillus foi eficiente, porém com baixo 

rendimento para as proteínas Sph2, ColA e LipA; 

❖ A proteína LipL32 não apresentou diferença na sua atividade antigênica, em 

relação aos dois sistemas de expressão utilizados; 

 

❖ A proteína LipA é conservada nas espécies patogênicas de Leptospira; 

 

❖ A atividade lipásica da proteína LipA foi comprovada, sendo que  a atividade 

enzimática específica obtida foi maior com cadeias de tamanho curto 

(acetato, C2; butirato, C4), foi intermediária com tamanho médio (octanoato, 

C8) e menor com tamanho longo (miristato 14 e palmitato, 16). 

 

❖ A máxima atividade lipásica da LipA foi observada a 50°C e pH 8,0. A 

termoestabilidade da LipA ocorre em torno de sua temperatura ótima (50°C). 

Além disso, permaneceu enzimaticamente ativa após a incubação na faixa de 

pH de 6,0-9,5, embora com redução da atividade enzimática de 50%; 

 

❖ Os resultados obtidos com a análise de imuno-histoquímica sugerem que a 

proteína LipA possa participar dos eventos que levam a lesões na membrana 

celular e destrabeculação no tecido hepático; 

 

❖ As proteínas ColA e Sph2 apresentam-se como potenciais antígenos para o 

diagnóstico; 

 

❖ Apenas a proteína ColA apresenta atividade hemorrágica. 
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