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RESUMO 

 

Breda LCD. Mecanismos de evasão do sistema complemento por Leptospira spp.: 
Interação com o inibidor de C1 esterase e C4BP. [dissertação (Mestrado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2014. 

 
O sistema complemento (SC) é composto por mais de 40 proteínas que participam 
da resposta inflamatória como anafilatoxinas ou como fatores quimiotáticos e da 
eliminação de patógenos ao gerar opsoninas e o complexo de ataque à membrana. 
As proteínas reguladoras do SC são necessárias para controlar o consumo 
excessivo e a ativação desse sistema sobre as células próprias do organismo. 
Porém, alguns patógenos interagem com estas proteínas reguladoras para escapar 
do SC e sobreviver em nosso organismo. Patógenos mais bem adaptados e mais 
virulentos podem exibir melhor estratégia de evasão ao SC, enquanto 
microorganismos avirulentos podem se mostrar mais susceptíveis à ação do SC.  
A leptospirose é uma doença causada por bactérias espiroquetas do gênero 
Leptospira. Estudos anteriores demonstram a interação de sorovares patogênicos de 
leptospira com inibidores do SC, como o Fator H e C4b binding protein (C4BP), 
permitindo assim a sua evasão ao SC. Neste trabalho verificamos que as regiôes 
SCR 7 e SCR 8 das cadeias alfa do C4BP são responsáveis pela interação com as 
proteínas leptospirais recombinantes LcpA e LigBC, enquanto as regiões SCR 4, 
SCR 7 e SCR 8 são responsáveis pela interação com a proteína LigAC e com a L. 
interrogans íntegra. Observamos também que a interação entre a molécula de C4BP 
e proteínas de L. interrogans é dependente de forças iônicas e podem ser inibidas 
na presença de heparina, sugerindo que a ligação deste composto com as proteínas 
bacterianas LigAC e LigBC deve ocorrer nas proximidades do local onde tais 
ligantes interagem com a molécula de C4BP.Outro importante regulador da via 
clássica e das lectinas do SC estudado neste trabalho foi o inibidor de C1 esterase 
(C1INH). Pela primeira vez, mostramos a interação de C1INH com L. interrogans 
sorovar Pomona estirpe Pomona (atenuada), L. interrogans sorovar Kennewicki 
estirpe Pomona Fromm (patogênica) e L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não 
patogênica). Verificamos que o C1INH ligado à superfície destas cepas mantém sua 
atividade reguladora da via clássica do SC. Ensaio de sobrevivência de leptospira na 
presença de soro deficiente de C1INH sugere que o C1INH tem grande importância 
para a sobrevida da L. interrogans sorovar Pomona estirpe Pomona, podendo ser 
utilizado por esta bactéria para escapar da ativação da via clássica e das lectinas do 
SC. 
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ABSTRACT 

 

Breda LCD. Immune evasion mechanisms by Leptospiras spp.: interaction with C1 
esterase inhibitor and C4b-binding protein. [Masters thesis (Immunology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 

 
The Complement System (CS) consists of more than 40 proteins that may participate 
in inflammatory response (as anaphylatoxins or chemotactic factors) or participate in 
pathogens killing (as opsonic factors or forming the membrane attack). Complement 
regulatory proteins are necessary to avoid the excessive consumption of these 
proteins and their activation on self cells. However, some pathogens interact with 
these regulatory proteins to avoid SC activation surviving in the host. Virulent 
pathogens may exhibit strategies to evade CS while avirulent pathogens could be 
more susceptible to SC lysis. Leptospirosis is a worldwide zoonosis caused by 
spirochetes from the genus Leptospira. Previous work showed that pathogenic 
Leptospira is able to interact with complement regulators - such as Factor H and 
C4b-binding protein (C4BP) to avoid SC. In this work, we demonstrated that short 
consensus repeat (SCR) 7 and 8 of C4BP alpha chain are responsible to interaction 
with outer membrane proteins of L. interrogans surface LcpA and LigBC while the 
SCR 4, SCR 7 and SCR 8 are responsible to interaction with protein LigAC and with 
intact L. interrogans. We also studied the binding of C4BP to these recombinant 
proteins when we observed that this interaction is ionic strength dependent and can 
be inhibited by the presence of heparin. Here we suggest that heparin is able to bind 
directly to LigAC and LigBC and in addition this interaction may interfere with the 
interaction of LigAC and LigBC to C4BP. Another important regulator of classical and 
lectin pathways studied in this work is C1 esterase inhibitor (C1INH). Here we 
described the binding of C1INH to the surface of L. interrogans sorovar Pomona 
strain Pomona, L. interrogans sorovar Kennewicki strain Pomona Fromm and L. 
biflexa sorovar Patoc strain Patoc I. We observed that the C1INH binding to the 
membrane of Leptospira is still able to regulates the classical pathway. We also 
performed a killing experiment with C1INH deficient serum when we observed that 
C1INH is important to the survival of L. interrogans sorovar Pomona strain Pomona. 
These results suggest that L. interrogans sorovar Pomona strain Pomona may 
interact with C1INH to avoid the activation of classical and lectin pathways. To our 
knowledge this is the first study to report the interaction of C1INH to Leptospira spp. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

1.1  Leptospirose 

 

A leptospirose é uma zoonose causada por espiroquetas do gênero 

Leptospira (Levett, 2001) (Figura 1A), sendo os roedores os principais hospedeiros 

desta bactéria. A primeira descrição da doença foi relatada por Weil em 1886 e, 

desta forma, recebeu o nome de doença de Weil (Woodward, 2001). Entre os anos 

de 1914 e 1915, os pesquisadores Inada e Ido publicaram diversos trabalhos de 

extrema relevância para a pesquisa científica na área desta doença (Kobayashi, 

2001). Em janeiro de 1915 eles a descoberta do agente causador desta doença, o 

qual nomearam de Spirochaeta icterohaemorrhagica japonica nov. sp. Estes autores 

utilizaram amostras de sangue de 17 soldados com sintomas da doença de Weil 

para infectar cobaias quando verificaram a presença de grande número de 

leptospiras no fígado, nos rins e no sangue e pequenas quantidades dessas 

bactérias no baço e medula óssea desses animais (Inada et al., 1916).  Neste 

mesmo trabalho, os pesquisadores coletaram amostras de urina de trabalhadores 

com doença de Weil quando observaram a presença de um grande número de 

bactérias vivas após 13 a 15 dias de infecção (Figura 1B).  

Com o avanço dos estudos, diversas modificações foram feitas na 

classificação da Spirochaeta icterohaemorrhagica japonica nov. sp descoberta pelo 

grupo do Dr. Inada. Em 1918, Noguchi sugeriu a criação de um novo gênero, 

Leptospira, na ordem Spirochaetales e, assim, renomearam a Spirochaeta 

icterohaemorrhagica japonica nov. sp para Leptospira icterohaemorrhagica 

(Kobayashi, 2001). Devido à semelhança da leptospira com o ponto de interrogação, 

sua nomenclatura foi modificada para Leptospira interrogans serovar 

icterohaemorrhagiae (Levett, 2001), nomenclatura utilizada até hoje na classificação 

das leptospiras. 
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Figura 1 - Leptospira spp. visualizada por microscopia. 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 

            

(a) Leptospira observada por microscopia eletrônica (esquerda - Instituto Pasteur, 2007) ou por 
microscopia de campo escuro em nosso laboratório – aumento de 40x (direita). (b) Por microscopia 
de campo escuro, a presença de leptospiras foi observada em túbulos renais (esquerda) e em urina 
de pacientes infectados (direita) (Inada et al.,1916).  
 

Com o avanço dos estudos, verificou-se que a transmissão da doença ocorre, 

principalmente, pelo contato direto de mucosas ou pele lesionada com leptospiras 

presentes na urina de animais infectados, água ou solos contaminados (Faine et al., 

1999). Uma vez eliminada pela urina no meio ambiente, a leptospira pode sobreviver 

por vários dias até infectar outro animal ou até mesmo seres humanos. Esta 

sobrevivência depende, além da espécie e cepa estudada, de diversos fatores 

ambientais. De modo geral, as condições ideais para a sobrevida desta bactéria são: 

temperaturas elevadas, alta umidade e pH próximo da neutralidade (Michna et al., 

1970), características climáticas típicas de países tropicais que, juntamente com a 

falta de saneamento básico e grandes áreas com risco de alagamento, contribuem 

para a alta prevalência de leptospirose nestes países. Em 2004, Khairani-Bejo e 
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colaboradores estudaram a interferência das condições ambientais da Malásia na 

sobrevida da Leptospira interrogans sorovar Hardjo. As condições ideais para a 

sobrevida desta cepa são: temperatura de 27 oC e pH ótimo da água corrente entre 

6,7 e 7,5. Em água encanada a leptospira pode sobreviver até 30 dias, mas na 

presença de cloro a sobrevida é de apenas 5 dias.  Em solo, a sobrevida desta cepa 

pode chegar a 6 dias. Na década de 50, Krischner e Maguire (1957) verificaram que 

a sobrevida da Leptospira interrogans sorovar Pomona liberada pela urina de 

bovinos e presente em água de chuva era de aproximadamente 3 semanas, porém, 

quando em águas oceânicas, a sobrevida da leptospira é de apenas 24 horas 

(Michna et al., 1970).  

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de quinhentos mil 

casos de leptospirose são reportados por ano em todo o mundo (McBride et. al., 

2005; World Health Organization, 1997). As manifestações clínicas da leptospirose 

podem ser divididas em duas fases: Fase inicial ou benigna e Fase tardia ou 

Síndrome de Weil. As manifestações clínicas na fase aguda são caracterizadas por 

febre, vômitos, dor de cabeça e mialgia – principalmente nas panturrilhas. Esta fase 

dura entre 3 e 7 dias e 90% dos pacientes não apresentam nenhum sintoma após 

este período. Como muitos dos sintomas dessa fase inicial são comuns a várias 

doenças infecciosas, o número de pacientes com leptospirose é subestimado. 

Aproximadamente 10% dos pacientes podem desenvolver a Síndrome de Weil, 

caracterizada por icterícia, hemorragia pulmonar e insuficiência renal aguda 

(Andrade et al., 2008). A fase tardia da leptospirose pode durar de 4 a 30 dias. Os 

principais exames laboratoriais utilizados para confirmar o diagnóstico de 

leptospirose são: na fase aguda da doença - reação em cadeia empregando DNA 

polimerase (PCR) e cultura de sangue em meio Ellinghausen-McCullough-Johnson-

Harris (EMJH). Na fase tardia da doença – cultura de urina e testes sorológicos 

como ELISA para detecção de IgM específica à leptospira e teste de 

microaglutinação (MAT – do inglês microagglutination test) (Brasil, 2009 - 

Leptospirose: diagnóstico e manejo). Segundo dados do Ministério da Saúde foram 

diagnosticados 2.001 casos de leptospirose em todo o Brasil em 2013 (Tabela 1). 

Tabela 1 – Casos de leptospirose notificados ao Ministério da Saúde em todo o 

Brasil e no Estado de São Paulo entre os anos 2007 e 2013. 
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Ano Número de casos no Brasil Estado de São Paulo 

2013 2.001 524 

2012 3.238 779 

2011 4.947 974 

2010 3.491 802 

2009 3.852 822 

2008 3.515 584 

2007 3.319 757 

Dados retirados do DATASUS no site do Ministério da Saúde: 
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/lepto/bases/leptobrnet.def 

 

Embora ocorra alta incidência desta doença, principalmente em países em 

desenvolvimento e com clima tropical, especialmente em populações com 

saneamento básico inadequado e em regiões sujeitas a enchentes (Reis et al., 

2008), estudos atuais mostram que países desenvolvidos também apresentam 

casos de leptospirose, porém a transmissão ocorre por exposição ocupacional em 

trabalhadores rurais ou pela prática de esportes aquáticos (Benschop et al., 2009; 

Desai et al., 2009). 

 

1.2  Leptospira 

 

Até o momento, foram descritos 19 espécies (13 patogênicas e 6 saprófitas) e 

mais de 260 sorovares patogênicos e 60 sorovares não patogênicos (Adler et al., 

2010; Bharti, 2003; Brenner et al., 1999). Os sorovares são classificados de acordo 

com a heterogeneidade estrutural dos carboidratos do lipopolissacarídeo (LPS) 

(World Health Organization, 2003) e são de grande importância epidemiológica 

(Brenner et al., 1999). Semelhante a outras espiroquetas, a leptospira apresenta 

características tanto de bactérias Gram-positivas como de Gram-negativas. A dupla-

membrana externa, responsável pela forma helicoidal, é formada por 

peptideoglicanos, proteínas, lipídeos, lipoproteínas e LPS que conferem 

características de Gram-negativas (Cullen et al., 2002). O LPS é o componente mais 

abundante dessa membrana e contribui para a patogenicidade desta doença (Vinh 

et al., 1986), embora ele apresente menor toxicidade, quando comparada à de 

outras bactérias Gram-negativas. A membrana citoplasmática da leptospira 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/dh?sinannet/lepto/bases/leptobrnet.def
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apresenta arquitetura e composição semelhantes ao observado em bactérias Gram-

positivas, principalmente pela íntima associação com as cadeias de 

peptideoglicanos (Haake, 2000) (Figura 2).  

A leptospira pertence à ordem Spirochaeta e mede, aproximadamente, 0,1 μm 

de diâmetro e seu tamanho varia entre 6 μm e 20 μm, mas, ocasionalmente, 

podemos encontrar leptospiras maiores. A amplitude helicoidal varia entre 0,1 μm a 

0,15 μm, sendo o comprimento da onda de aproximadamente 0,5 μm (Figura 3) 

(Schreier et al., 2009). A leptospira é uma bactéria aeróbica obrigatória e seu 

crescimento ótimo ocorre entre 28 oC a 30 oC. O meio mais utilizado para seu cultivo 

é o EMJH, suplementado com albumina de soro bovino (BSA) e o seu crescimento 

leva em torno de 7 a 14 dias (Levett, 2001). 

 

Figura 2 - Composição e arquitetura da membrana de leptospiras patogênicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A membrana interna (IM) de L. interrogans está intimamente associada à camada de 
peptídeoglicanos (PG), que confere características de bactérias Gram-positivas à Leptospira. A 
parede externa (outer membrane - OM) é composta por diferentes proteínas como a leptospiral 
immunoglobulin-like (Lig) protein A ou protein B (LigB), leptospiral complement regulator-acquiring 
protein A (LcpA), lipoproteina de Leptospira (LipL32), Loa 22 e outer membrane protein of Leptospira 
spp. (Ompl 1) e grande quantidade de lipopolissacarídeos (LPS), que fornecem caracterísiticas de 
bactérias Gram-negativas à Leptospira (Fraga et al., 2014). 

Figura 3 – Dimensões da Leptospira spp.  

 

Periplasma 
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Esta figura apresenta as dimensões médias da leptospira: 6 a 20 μm de extensão, 0,1 a 0,2 μm de 
diâmetro com amplitude helicoidal variando entre 0,1 e 0,15 μm e comprimento de onda de 
aproximadamente 0,5 μm (adaptado de Schreier et al., 2009). 
 

A leptospira é um patógeno de vida extracelular e, portanto, os principais 

mecanismos imunes efetores contra este patógeno são dependentes de anticorpos, 

fagocitose e ativação do Sistema Complemento (SC) (Meri et al, 2005; Murgia et al., 

2002; Wang et al. 1984). 

 

1.3  Sistema Imune e Leptospira  

 

O sistema imunológico tem como principal função o reconhecimento e 

eliminação de antígenos não-próprios e pode ser, didaticamente, dividido em: 

sistema imune inato - composto principalmente por células dendríticas, macrófagos, 

neutrófilos e SC - e sistema imune adquirido – composto principalmente por 

linfócitos T e B e seus produtos (Abbas, Lichtman, 2000). Ao longo dos anos, 

diversos grupos de pesquisas ao redor do mundo têm estudado a resposta imune à 

leptospira. Em 1984, Wang e colaboradores verificaram a capacidade de neutrófilos 

e macrófagos de fagocitar leptospiras, tanto patogênicas quanto não patogênicas. 

As leptospiras não patogênicas podem ser fagocitadas opsonizadas, ou não, por 

IgG, enquanto as leptospiras patogênicas só sofrem fagocitose quando opsonizadas 

(Wang et al., 1984). Os mecanismos utilizados por essas células para eliminar a 

leptospira fagocitada podem ser dependentes (H2O2) ou independentes (grânulos 

primários) de espécies reativas de oxigênio (Murgia et al., 2002). 

A eliminação de leptospiras também depende da família dos receptores 

semelhante a Toll (TLR), presentes em células do sistema imune inato. Embora seja 

bem descrito na literatura que o LPS é reconhecido pelo TLR 4 e pelo receptor 

CD14, em 2001 Werts e colaboradores verificaram que o LPS presente na 

membrana de leptospira é capaz de ativar células humanas por meio do seu 

0,1 – 0,15 μm 

6 - 20 μm 

0,1 – 0,2 μm 0,5 μm 
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reconhecimento pelos receptores TLR 2 e CD14 (Werts et al., 2001). Recentemente, 

Lacroix-Lamandé e colaboradores (2012) demonstraram que os receptores da TLR2, 

TLR4 e os receptores da família semelhante aos receptores Nod contendo 3 

domínios de pirina (NLRP3) de macrófagos são capazes de reconhecer 

glicolipoproteína e LPS presentes na membrana de leptospira e, assim, induzir a 

produção de Interleucina (IL) 1β, importante citocina pró-inflamatória. Além da 

importância da fagocitose e dos TLRs para eliminação da leptospira, em 2005 Meri e 

colaboradores observaram que o SC também exerce um importante papel in vitro no 

combate à leptospira. 

 

1.3.1 Sistema Complemento 

 

No final do século XIX os pesquisadores Bordet, Ehlich e Nuttall propuseram 

a existência de um componente no soro humano sensível à temperatura e que 

complementaria a ação das imunoglobulinas frente às infecções bacterianas (Bordet, 

1895, 1898; Ehrlich, Morgenroth, 1899; Nuttall, 1888). Sabe-se hoje que o SC, assim 

denominado por Ehrlich, é composto por aproximadamente 40 proteínas solúveis 

presentes no plasma e tecidos ou presentes na membrana plasmática de vários 

tipos celulares. Primeiramente classificado como participante da imunidade inata, o 

SC é responsável pela eliminação de patógenos por meio da opsonização de 

partículas, fagocitose e formação do complexo de ataque à membrana “MAC” – do 

inglês membrane attack complex. (Morgan, Harris, 1999). O SC também participa da 

resposta inflamatória, por meio das anafilatoxinas C3a e C5a; produção de fatores 

quimiotáticos e solubilização de imunocomplexos circulantes (Sim, 1992; Volanakis, 

1998). Na década de 70, pesquisadores sugeriram a interação do sistema imune 

inato e adquirido e, dessa forma, verificaram a importância do SC na modulação da 

reposta dos linfócitos T e B da imunidade adquirida (Dunkelberger, Song, 2010).  

Embora a lise celular causada pela formação do MAC seja a função mais 

lembrada do SC, as funções adicionais deste sistema também são bastante 

relevantes. Os fragmentos C3b, iC3b e C4b são importantes opsoninas que facilitam 

a fagocitose e destruição de diversos patógenos. Estes fragmentos também auxiliam 

na retirada de imunocomplexos circulantes pelo baço e fígado, por meio de sua 

ligação com o receptor de complemento (CR) 1 ou CD35 encontrado, 

principalmente, em células sanguíneas (Ehrnthaller et al., 2011). Outra função 
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importante do SC é induzir reações anafilactóides por meio dos fragmentos C3a, 

C4a e, principalmente, C5a. Essas moléculas são capazes de induzir a migração de 

fagócitos, relaxamento da musculatura lisa dos vasos e desgranulação de 

mastócitos, entre outras funções (Marder et al., 1985). As principais substâncias 

liberadas pelos mastócitos são histamina, leucotrienos e prostaglandinas, 

responsáveis pela vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, facilitando 

assim, a migração de leucócitos e eliminação do patógeno (Schumacher et al., 

1991).  

O papel do SC na modulação da resposta imune adaptativa começou a ser 

melhor estudado em 1974, quando se verificou que animais que tiveram o SC 

depletado pelo tratamento com cobra venom factor apresentaram uma menor 

produção de anticorpos (Pepys, 1974, 1975). Com o desenvolvimento de animais 

deficientes de proteínas do SC, foi possível verificar que os fragmentos de C3 - 

C3d/C3dg - ao se ligarem ao receptor CR2 (CD21) de linfócitos B, diminuíam de 

1.000 a 10.000 vezes o limiar de ativação destas células, facilitando a produção de 

anticorpos específicos e diferenciação em linfócitos B de memória. Desse modo, o 

SC também pode atuar como adjuvante, auxiliando a resposta imune adaptativa 

(Dempsey et al., 1996; Kolev et al., 2013). O SC também pode modular a resposta 

dos linfócitos T de forma direta ou indireta. Indiretamente, o fragmento C5a pode agir 

sobre células apresentadoras de antígenos, ajudando na maturação e na expressão 

de CCR7, facilitando a migração destas células para os órgãos linfóides secundários 

(Soruri et al., 2003)e, de forma direta, as proteínas de membrana CD46 (MCP – do 

inglês membrane cofactor protein), juntamente com a CD3 e IL 2 são importante na 

diferenciação dessas células para a subpopulação de linfócitos T reguladores 

(Kemper et al., 2003)  

A síntese de proteínas do SC ocorre, principalmente, no fígado, porém, 

células como macrófagos, fibroblastos e células dendríticas podem sintetizá-las 

localmente em diversos tecidos (Prodinger, 1999; Reis et al., 2007; Walport, 2001;). 

A ativação do SC ocorre de forma sequencial, por três vias principais de ativação: 

clássica, alternativa e das lectinas. 

 

 

1.3.1.1  Via Clássica  
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A primeira via de ativação do SC a ser proposta foi a via clássica, inicialmente 

descrita como dependente dos íons Ca++ e Mg++ e da formação de imunocomplexos, 

formados por anticorpos das classes IgM e IgG. Ao ligar-se ao antígeno, estes 

anticorpos sofrem um rearranjo em sua porção Fc, que permite sua ligação com a 

proteína C1q – uma subunidade do complexo C1, formado por duas subunidades de 

C1r e C1s, e dependente de Ca++ (James, 1997; Reid, 1998). A IgG liga-se ao C1q 

por meio dos domínios CH2, enquanto a IgM se liga ao C1q pelos domínios CH3. 

Essa interação leva a uma alteração conformacional na estrutura da molécula de 

C1q permitindo a ativação da molécula de C1r que, por sua vez, ativará C1s. Na 

sequência, ocorre a ativação do C4 pelo C1s gerando os fragmentos C4a e C4b. O 

fragmento C4a pode atuar como anafilatoxina, enquanto o fragmento C4b pode se 

ligar covalentemente à membrana do patógeno e se ligar ao C2, o qual sofrerá então 

proteólise pelo C1s e se fragmentará em C2a e C2b. A molécula de C2a ligada ao 

C4b forma a C3-convertase da via clássica (C4b2a). A C3-convertase é capaz de 

clivar C3 em C3a e C3b o qual, por sua vez, poderá se ligar à C3-convertase e 

formar agora a C5-convertase da via clássica C4b2a3b ou poderá atuar como 

opsonina, facilitando a fagocitose (Barrington et al., 2001; Gewurz et al., 1996). A 

C5-convertase atua sobre a proteína C5, clivando-a em fragmentos C5a e C5b. O 

C5b pode se ligar ao C6 e iniciar a via efetora comum da cascata do SC, igual para 

as três vias, culminando na formação do MAC (Gasque, 2004; Thurman, Holers, 

2006) (Figura 4). Embora a via clássica tenha sido descrita como dependente da 

formação de imunocomplexos, sabe-se hoje que há maneiras de iniciar a ativação 

desta via independentes de anticorpos como, por exemplo, a proteína C reativa, 

células necróticas e apoptóticas (Ehrnthaller et al., 2011) e certas proteínas 

encontradas na superfície de patógenos. Estes iniciadores podem interagir 

diretamente com a molécula de C1, modificando sua estrutura e levando à auto-

ativação das subunidades C1r e C1s (Albertí et al., 1996). 

 

1.3.1.2 Via Alternativa  

 

A ativação da via alternativa ocorre constantemente em situações fisiológicas, 

quando o C3 sofre hidrólise espontânea da ligação tiol-éster presente na sua cadeia 

alfa, formando C3(H2O), que se assemelha estruturalmente à molécula de C3b. O 

C3(H2O) apresenta sítio ativo para a ligação do Fator B (FB) gerando C3(H2O)B. 
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Nesta condição, o Fator D (FD) atua sobre o Fator B, clivando-o em Ba e Bb. O 

fragmento Bb se mantém ligado ao C3(H2O) formando a primeira C3-convertase da 

via alternativa, a C3(H2O)Bb. Esta C3-convertase, na presença do íon  Mg++, cliva 

C3, gerando os fragmentos C3a e C3b. O fragmento de C3b pode ligar-se à 

superfície das células e de microrganismos. Quando a deposição deste fragmento 

ocorre sobre as células próprias do organismo, ele pode sofrer ação de proteínas 

reguladoras solúveis (por exemplo, Fator H - FH) ou de membrana (proteína cofator 

de membrana - MCP) que são cofatores de Fator I (FI). FI é uma enzima que 

inativará rapidamente o fragmento C3b em iC3b. Na presença de microrganismos, o 

C3b se liga covalentemente à sua superfície e na presença de FB e FD, é capaz de 

formar mais C3-convertases (C3bBb) – caracterizando uma “alça de amplificação”- 

(Barrington et al., 2001; Gasque, 2004; Harboe, Mollnes, 2008; Thurman, Holers, 

2006). A properdina (FP), único regulador positivo do SC, interage com C3-

convertase recém-formada, conferindo a estabilidade deste complexo e, portanto, 

aumentando sua meia-vida. A ligação de fragmentos C3b ao C3bBb forma a C5-

convertase - C3bBb3b - que cliva C5 em C5a e C5b e inicia a via efetora comum até 

a formação do MAC (Ehrnthaller et al., 2011) (Figura 4). 

 

1.3.1.3 Via das Lectinas 

 

Esta é a via de ativação do SC descrita mais recentemente e, portanto, a 

menos estudada até o momento. Ela pode ser ativada a partir da ligação de lectinas 

com açúcares, como a manose, presentes na superfície celular dos antígenos. A 

lectina mais conhecida é a “mannose binding lectin” (MBL) cuja estrutura assemelha-

se à do C1q (Figura 5). A MBL pode ser encontrada complexada com as mannose 

associated serine proteases (MASP 1, 2 e 3). Estas proteases assemelham-se 

estruturalmente às subunidades C1r e C1s. Uma vez ativada, a MASP-2 clivará C4 e 

C2 de forma semelhante ao observado na via clássica pelo C1s, formando a C3-

convertase (C4b2a). Na sequência, o C3b se liga à C4b2a formando a C5-

convertase (C4b2a3b) que iniciará a via comum final do SC culminando com a 

formação do MAC (Figura 4). Outras moléculas capazes de ativar a via das lectinas 

do SC são as ficolinas. Estas moléculas apresentam domínios semelhantes ao 

colágeno e ao fibrinogênio e, até o momento, foram descritas 3 diferentes ficolinas: 

Ficolina-1 (ou M-Ficolina), Ficolina-2 (ou L-Ficolina) e Ficolina 3 (ou H-Ficolina). Elas 
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formam complexos ativos com as MASPs e apresentam estruturas semelhantes ao 

complexo C1 e a MBL (Figura 5). Uma vez que as ficolinas interagem com padrões 

moleculares associados aos patógenos (PAMPs, do inglês pathogen-associated 

molecular patterns), as MASPs são ativadas clivando as moléculas de C4 e C2 e 

iniciando a ativação da via das lectinas do SC (Hein et al., 2010; Matsushita et al., 

2000; Matsushita, Fujita, 2001). 

 

1.3.1.4 Via Terminal comum 

 

A C5-convertase atua sobre as moléculas de C5, clivando-as em C5a e C5b. 

A formação do C5b inicia a formação do MAC e, diferentemente do descrito até 

agora, a fase final não mais requer clivagem proteolítica por enzimas. O C5b se liga 

à C6 e este complexo, posteriormente, liga-se a C7 e nessa etapa ocorre uma 

mudança conformacional que proporciona uma ligação estável deste complexo com 

grupos lipofílicos, facilitando sua ligação na membrana plasmática. A proteína C8 

também apresenta grupos lipofílicos, que permitem a interação dela com o complexo 

C5b67 presente na membrana. Por último, ocorre a ligação de 10 a 16 moléculas de 

C9 ao C5b678, formando uma estrutura cilíndrica estável de aproximadamente 100 

Å denominada MAC. Este complexo cria um desequilíbrio osmótico entre a célula e 

o meio externo, através do influxo de Ca ++ e, consequentemente, ocorre entrada de 

água e pequenas moléculas levando à lise celular (Figura 4) (Dalmasso, 1989; 

Walport, 2001). 
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 Figura 4 - Vias de ativação do Sistema Complemento. 

 

 

A ativação da via clássica é geralmente dependente de anticorpos, enquanto a via das lectinas ativa-
se a partir da ligação de lectinas, como a MBL, à superfície do patógeno. As serino proteases do 
complexo C1  e MBL  clivam C4 e C2 para formar a C3-convertase (C4b2a). Na via alternativa temos 
a interação de C3b com Fator B que sofre proteólise pelo Fator D formando C3bBb (C3-convertase) 
que é estabilizada pela properdina. A C3-convertase das três vias atua na proteólise de C3, formando 
C5-convertase (C4b2a3b nas vias clássica e das lectinas e C3bBb3b na via alternativa). A C5-
convertase cliva C5 em C5a e C5b que irá interagir com C6, C7, C8 e C9 e formará o complexo de 
ataque à membrana (Walport, 2001). 
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Figura 5 - Estruturas das moléculas de C1q, MBL e de L-Ficolina (Ficolina 2) em 

complexo com as serino proteases. 

 

A molécula de C1q é responsável pela ativação da via clássica do complemento, enquanto a MBL e a 
ficolina ativam a via das lectinas. As MASPs apresentam estrutura e papel semelhante a C1r e C1s 
na formação de C3-convertase, pois também atuam na clivagem de C4 e C2 (Ehrnthaller et al., 2011). 

 

1.3.1.5 Reguladores do SC 

 

As proteínas reguladoras do SC são necessárias para que não haja excessiva 

ativação desse sistema sobre as células próprias, produzindo inflamação e lesão 

tecidual (Mandal, Ayyagari, 2006), e consumo desnecessário de seus componentes. 

Sob condições fisiológicas, nosso organismo produz proteínas reguladoras para 

inibir ou inativar pontos específicos da amplificação enzimática da cascata, 

assegurando a proteção do indivíduo contra a auto-agressão e garantindo que a 

ativação do SC seja proporcional à concentração e à duração da presença dos 

ativadores deste sistema (Hepburn et al., 2008). Os reguladores podem ser divididos 

em solúveis ou de membrana, como especificado nas Tabelas 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hepburn%20NJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Tabela 2 - Principais reguladores solúveis do SC. 

Reguladores 

Solúveis 

Ligante Via Regulada 

Fator H C3b e Fator I Via Alternativa 

Properdina C3bBb (C3-convertase) Via Alternativa 

C4b-binding protein C4b Via Clássica e das Lectinas 

Inibidor de C1 

esterase 

C1r, C1s e MASP 1 e 2 Via Clássica e das Lectinas 

Clusterina C7, C8, C9 e MAC Via Terminal 

Vitronectina C5b-7 e MAC Via Terminal 

Fator I C4b, C3b e C3d, Fator 

H, C4BP, MCP, CR1 

Via Alternativa, Clássica e das 

Lectinas 

 

Tabela 3 - Principais reguladores de membrana do SC. 

Reguladores de 

Membrana 

Ligante Via Regulada 

CD35 (CR1) C3b, C4b e Fator I Via Alternativa, Clássica e das 

Lectinas 

CD46 (MCP) C3b, C4b e Fator I Via Alternativa, Clássica e das 

Lectinas 

CD55 (DAF) C3b, C4b, C3bBb e 

C4b2a (C3-convertase) 

Via Alternativa, Clássica e das 

Lectinas 

CD59 C5b-8 Via Alternativa, Clássica e das 

Lectinas 

 

Embora essas proteínas reguladoras sejam essenciais para que não haja 

destruição de células próprias pelo SC, os patógenos podem apresentar sofisticadas 

estratégias de evasão ao SC e utilizar da interação com essas proteínas reguladoras 

do hospedeiro para evadir o sistema imune e sobreviver em nosso organismo. 

(Figura 6).  
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Figura 6 - Mecanismos de evasão ao Sistema Complemento. 

 

Micro-organismos possuem diversas estratégias de evasão ao sistema complemento (SC). A inibição 
da via clássica (VC) e da via das lectinas pode ocorrer pelo recrutamento dos reguladores inibidor de 
C1 esterase (C1-INH) e C4b-binding protein (C4BP) por moléculas de superfície dos patógenos. 
Mimetismo de reguladores e clivagem de proteínas do SC também são importantes mecanismos de 
evasão utilizadas pelos patógenos (Lambris et al., 2008). 

 

Diversos trabalhos mostram os mecanismos utilizados por inúmeras bactérias 

para evadir o SC. A Borrelia burgdorferi e o Streptococcus pyogenes são capazes de 

interagir com os reguladores FH e FH-like 1 (FHL-1) e, assim, evadir a via alternativa 

do SC (Kraiczy et al., 2002; Pandiripally et al., 2002). Em 2004, Lathem e 

colaboradores verificaram que a Escherichia coli O157:H7 é capaz de secretar a 

metaloprotease StcE, responsável pela clivagem do C1INH. Uma vez clivado por 

esta enzima, o C1INH regula a ativação melhor do que C1INH intacto e, portanto, a 

E. coli utiliza deste mecanismo para evadir às vias clássica e das lectinas do SC 

(Lathem et al., 2004). Recentemente, nosso grupo mostrou que leptospiras 

patogênicas podem secretar proteases capazes de clivar proteínas do SC e, 

portanto, diminuir a ativação deste sistema (Fraga et al., 2013) porém, pouco se 

conhece a respeito dos mecanismos de evasão imune apresentados por leptospiras. 

Em 2005, Meri e colaboradores verificaram a ativação do SC sobre Leptospira e 

observaram a interação de L. interrogans (cepa patogênica) com o regulador FH 

que, associado ao C3b (recém-formado na superfície do patógeno) atua como co-

fator do FI, capaz de clivar C3b e inativá-lo, bloqueando, portanto, a ativação da via 
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alternativa do SC. Em 2009 nosso grupo também constatou que as espécies 

patogênicas de Leptospira (L. interrogans) e as espécies saprófitas (L. biflexa - 

Patoc) diferem pela suscetibilidade à atividade bactericida do SC, pois a deposição 

do complexo de ataque à membrana (MAC) ocorre principalmente na superfície da 

estirpe não patogênica - Patoc (Barbosa et al., 2009) (Figura 7A). Utilizando soro 

deficiente na ativação da via clássica e das lectinas, verificamos que a L. biflexa 

(não patogênica – Patoc) é susceptível à lise pelo SC mesmo na presença apenas 

da via alternativa funcional, enquanto a L. interrogans sorovar Pomona estirpe 

Pomona (atenuada) sobrevive (95%) na presença destes soros, sugerindo que a via 

clássica é a responsável pela eliminação parcial da leptospira estirpe Pomona - 

atenuada (Figura 7B). 
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Figura 7 – O papel do SC na morte de Leptospira spp. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 
 
A L. biflexa é susceptível à lise pelo SC na presença de SHN, soro deficiente de MBL ou soro 
deficiente de C1s. A L. interrogans sorovar Pomona estirpe Pomona é parcialmente susceptível à lise 
pelo SC na presença de SHN e soro humano deficiente de MBL, mas totalmente resistente em soro 
humano deficiente de C1s. A L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe Pomona Fromm é resistente à 

lise pelo SC (Barbosa et al., 2009). 
 

Por outro lado, as leptospiras virulentas são capazes de interagir com 

proteínas reguladoras do hospedeiro, como FH e C4b-binding protein (C4BP), e 

conseguem sobreviver à lise pelo SC (Barbosa et al., 2010 e Castiblanco-Valencia et 

al. 2012; Meri et al, 2005). 

 

 

 

 

A 
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1.3.1.5.1 C4b Binding Protein – C4BP 

 

Em 1977, Ferreira e colaboradores identificaram uma proteína presente no 

soro de camundongos com capacidade de interagir com a proteína Ss do SC 

denominando-a Ss-Binding Protein (SsBP). Tempos depois, verificou-se que a 

proteína Ss presente em soro de camundongos era idêntica à proteína C4 humana. 

Desta forma, a SsBP presente nos camundongos foi renomeada para C4- Binding 

Protein (C4BP). Em 1978, Fujita e colaboradores verificaram que a proteína C4BP 

era capaz de interagir com o fragmento C4b e não com a proteína C4 íntegra como 

se imaginava, e por isso alteraram novamente o nome da C4-Binding Protein para 

C4b-Binding Protein.  

A principal função da proteína C4BP é regular a ativação da via clássica e das 

lectinas do SC. Sua concentração no soro de adulto é entre 200 μg/ml e 500 μg/ml 

(de Paula et al., 2003). Três isoformas de C4BP são encontradas no plasma 

humano. A isoforma principal, alfa7-beta1, é composta por sete cadeias alfas 

idênticas – cada uma com oito domínios short consensus repeat (SCR) – e uma 

cadeia beta com três SCRs. As outras isoformas são alfa7-beta0 e alfa6-beta1 

(Sánchez-Corral et al., 1995). As cadeias alfa têm peso molecular de 75 kDa e a 

beta de 45 kDa, sendo que a molécula de C4BP tem peso molecular de, 

aproximadamente, 570 kDa. A ligação entre essas cadeias ocorre por pontes 

dissulfeto entre as cisteínas da porção C-terminal no sítio central da molécula de 

C4BP. Cada SCR é composto por, aproximadamente, 60 aminoácidos (aa) e forma 

um “núcleo” hidrofóbico importante para a interação desta molécula com outros 

componentes do soro humano (Figura 8). O C4BP inibe as vias clássica e das 

lectinas do SC de diferentes formas: a) ligando-se ao C4b e atuando como co-fator 

do FI o qual cliva C4b em fragmentos C4c e C4d e, portanto, inibe a formação da 

C3-convertase dessas vias (Fujita et al. 1978) (Figura 9); b) ligando-se ao C4b 

recém-formado, inibindo a formação de C3-convertase (Daha et al., 1980); ou c) 

acelerando o decaimento espontâneo da C3-convertase (Blom et al. 2003). Ligação 

iônica entre C4BP/C4b pode ocorrer envolvendo cada uma das cadeias alfa do 

C4BP, embora apenas 4 moléculas de C4b são capazes de se ligar 

simultaneamente à C4BP (Ziccard et al., 1984). Empregando mutantes de C4BP, 

Blom e colaboradores (2002) verificaram que os SCRs 2 e SCR 3 são necessários 

para que ocorra esta interação C4BP/C4b, enquanto os mutantes que não 
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expressam SCR 1 apresentam uma capacidade de interação diminuída, mas sua 

função não é totalmente bloqueada.  

 

Figura 8 - Organização da proteína C4BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molécula apresenta 7 cadeias alfa e 1 cadeia beta ligadas por pontes dissulfeto entre as cisteínas da 
porção C-terminal. As cadeias alfa são formadas por 8 domínios SCRs (do inglês Short Consensus 
Repeat) e a cadeia beta por 3 SCRs. Esses domínios são compostos por aproximadamente 60 
aminoácidos cada. Os domínios SCRs 1, 2 e 3 são responsáveis pela interação com o fragmento C4b 
e com a heparina (Blom et al 2004). 
 

Embora não esteja completamente elucidada o mecanismo de regulação da 

C4BP sobre a C3-convertase, acredita-se que ao se ligar com o C4b, a C4BP seja 

capaz de causar uma modificação conformacional nesta molécula possibilitando sua 

clivagem pelo FI o que acabará consequentemente gerando os fragmentos iC4b, 

C4c e C4d (Figura 9) (Blom et al. 2004).  
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Figura 9 - Inibição da via clássica e das lectinas do SC por C4BP. 

 

A C4BP interage com a molécula de C4b e desloca a interação com a C2a, e, além disso, atua como 
co-fator de Fator I na clivagem de C4b em C4c e C4d. Em ambas as atividades, C4BP impede a 
formação/manutenção da C3-convertase das vias clássica e das lectinas, interrompendo assim a 
contínua ativação das mesmas (Morgan e Harris, 1999). 
 

Em suas cadeias alfa e beta, a C4BP exibe sítios capazes de interagir com 

diversas proteínas como: a proteína S, heparina e a proteína amilóide P sérica (Blom 

et al., 2004). Os fungos Candida albicans (Meri et al., 2004) e Aspergillus (Vogl et 

al., 2008) e as bactérias Neisseria gonorrhoeae (Ngampasutadol et al., 2005), 

Streptococcus pyogenes (Pandiripally et al., 2002), Haemophilus influenzae 

(Hallström et al., 2007), Moraxella catarrhalis (Nordström et al., 2004), Borrelia 

recurrentis (Kraiczy et al., 2002), e, inclusive, a Leptospira interrogans (Barbosa et 

al., 2009; Castiblanco-Valencia et al., 2012)  são capazes de interagir com o 

regulador C4BP (Figura 10), sendo este um possível mecanismo de evasão das 

vias clássica e das lectinas do SC. Recentemente, nosso grupo demonstrou a 

interação do C4BP com proteínas de L. interrogans – LcpA (Barbosa et al., 2010), 

LigA e LigB (Castiblanco-Valencia et al. 2012) (Figura 11). 
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Figura 10 - Interação de C4BP com Leptospira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) SDS-PAGE seguido por Western blot utilizando anticorpo contra C4BP humana para detectar a 
interação da L. interrogans e L. biflexa com este regulador. (B) Nosso grupo também verificou que o 
C4BP ligado à membrana de L. interrogans conseguia atuar na clivagem de C4b em C4d e, portanto, 
mantinha sua função de regular a via clássica e das lectinas do SC (Barbosa et. al., 2009). 
 

Figura 11 - Interação do regulador C4BP com proteínas Ligs e LcpA de L. 

interrogans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas Ligs (A) e proteína LcpA (B) interagem com o regulador C4BP. Os poços das microplacas 
foram revestidos com 1 μg de proteína recombinante e diferentes quantidades de C4BP purificada 
foram adicionadas (0 – 5μg). A ligação foi detectada por meio de anticorpos específicos anti-C4BP 
por ELISA.  A ligação da C4BP com as proteínas recombinantes foi comparada com sua ligação ao 
BSA ou à proteína LIC10301(Castiblanco-Valencia et. al., 2012).   
 

(A) 

A 
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1.3.1.5.2 Interação entre C4BP e proteínas de membrana de leptospiras                

patogênicas 

 

Em 2010, nosso grupo identificou uma proteína de, aproximadamente, 20 kDa 

presente na membrana de L. interrogans capaz de interagir com o regulador C4BP 

do SC. Posteriormente, esta proteína bacteriana foi nomeada de leptospiral 

complement regulator-acquiring protein A – LcpA (Barbosa et al., 2010). Outras 

proteínas presentes em membranas de leptospiras patogênicas capazes de interagir 

com a C4BP já descritas são: LigA e LigB (Castiblanco-Valencia et al. 2012). Estas 2 

proteínas apresentam  entre si 100% de homologia na região N-terminal (entre os 

resíduos 1-630), enquanto a região C-terminal apresenta maior variedade de 

aminoácidos. Considerando seu tamanho relativamente grande, 3 fragmentos 

recombinantes foram produzidos e purificados para futuros experimentos: LigAC, 

LigBC e LigBN (Figura 12). 

 

Figura 12 – Ilustração esquemática das proteínas LigA e LigB de leptospiras 

patogênicas. 

  

Ilustração das proteínas LigA e LigB, com 13 e 12 bacterial immunoglobulin-like (Big) domain repeats, 
respectivamente. Os 6 primeiros domínios Big, e uma parte do domíno 7, são idênticos para as duas 
proteínas e, portanto, foram expressos na forma recombinante, construindo a LigBN. A proteína LigA 
recombinante que apresenta apenas metade do domínio Big 7 até a porção C-Terminal foi 
denominada LigAC. A proteína LigB recombinante, que apresenta apenas metade do domínio Big 7 
até a porção C-Terminal foi denominada LigBC (Castiblanco-Valencia et al. 2012). 
 
 
 



41 
 

1.3.1.5.3 Inibidor de C1 esterase 

 

Outro importante regulador das vias clássica e das lectinas do SC é o inibidor 

de C1 esterase (C1INH – 150kDa). Ele pertence à classe das serpinas – do inglês 

“serine proteinase inhibitors” – e sua estrutura é formada por uma cadeia simples de 

polipeptídios glicosilados com 478 aminoácidos (Figura 13 A) (Caliezi et al., 2000; 

Schapira et al., 1985). O C1INH pode ser sintetizado por diferentes células do 

organismo, como macrófagos, monócitos e, principalmente, pelos hepatócitos e está 

presente na concentração plasmática de 150 μg/ml (Nuijens et al., 1989). Este 

inibidor pode ser encontrado na forma livre (solúvel) ou à molécula de C1 de 

maneira reversível ou irreversível. A ligação reversível do C1INH ao compexo C1 

ajuda na estabilização deste complexo e evita a sua auto-ativação. Quando a 

interação do C1INH ao complexo C1 ocorre de maneira irreversiva, temos a 

formação do tetrâmero C1INH-C1s-C1r-C1INH e sua dissociação do C1q (Figura 13 

B) (Ziccardi, 1982, 1985). Nesta forma, o C1INH interage com o sítio ativo da região 

serino protease das moléculas de C1r e C1s localizados, respectivamente, entre a 

Arginina446 e Isoleucina447 e Arginina426 e Isoleucina427 (Figura 14) (Budayova-

Spano et al., 2002). Este tetrâmero se forma, e o C1INH sofre clivagem na Arg444 e 

Tyr445, formando um complexo estável com o C1s e C1r inibindo a subsequente 

proteólise de C4 e C2 e, portanto, a formação de C3-convertase (Salvesen et al., 

1985; Sim et. al., 1979). Este complexo formado pelo C1INH, C1r e C1s é estável e 

detectável por Western blot (130 kDa). Na via das lectinas o C1INH interage com 

MASP-1 e MASP-2, regulando semelhantemente à interação observada com C1r e 

C1s (Beinrohr et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/52/1/91.long#ref-156
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Figura 13 - Representação da molécula de C1INH e da sua interação com as 

moléculas de C1s e C1r. 

    a) 
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(a) C1INH apresenta uma cauda de aminoácidos bastante glicosilada e um domínio serpina pelo qual 
interage com as serino proteases C1r e C1s uma vez ativadas. Nesta condição, (b) forma-se o 
tetrâmero C1INH-C1r-C1s-C1INH que acaba se deslocando do complexo C1 (Morgan, Harris, 1999). 
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Figura 14 - Representação da molécula de C1r e C1s. 

  

 

 

 

 

 

 

As proteínas C1r e C1s (aproximadamente 90 kDa), assim como outras proteases da família 
C1r/MASPs, apresentam seis domínios independentes. A região serino protease (SP), localizada na 
porção C-terminal, é precedida de 5 domínios não catalíticos – Short concensus repeat (SCR), 
Complement subcomponents (CUB) e Epidermal growth fator (EGF). O sítio ativo da região SP da 
subunidade C1r está localizado entre a Arginina 446 (R) e Isoleucina 447 (I), e da subunidade C1s 
está localizado entre a Arginina 426 (R) e Isoleucina 427 (I) (seta). A molécula de C1s é sintetizada 
na forma de cadeia única, mas quando ativada, é clivada em duas cadeias α (aproximadamente 60 
kDa) e β (aproximadamente 30 kDa). Em condições fisiológicas as cadeias α e β permanecem 
ligadas por ponte dissulfeto, mesmo após a ativação de C1r ou C1s (Budayova-Spano et al., 2002; 
Morgan, Harris, 1999; Wong et al., 1999). 

 

Além de regular a ativação da via clássica e das lectinas do SC, o C1INH 

também atua como um importante regulador do sistema calicreína-cinina (Figura 15) 

e também da cascata de coagulação. No sistema calicreína-cinina o C1INH atua 

inibindo a calicreína de agir sobre o cininogênio e, portanto, evitando a formação de 

bradicinina - importante vasodilatador e responsável pelo controle da permeabilidade 

vascular (Ghannam et al., 2013). Grande parte dos estudos presentes na literatura 

sobre o inibidor de C1INH está relacionada à sua função reguladora da via 

calicreína-cinina, em pacientes diagnosticados com angioedema hereditátio (HAE).  

O HAE é uma rara doença hereditária autossômica dominante, caracterizada por 

deficiência de C1INH. Os pacientes diagnosticados com HAE podem ser divididos 

em 2 grupos: pacientes com HAE tipo I (85% dos casos) que apresentam níveis de 

C1INH diminuídos em até 80%, enquanto os pacientes com HAE tipo II (15% dos 

casos) apresentam níveis de C1INH disfuncional normal ou aumentado (Hsu et al., 

2012). Pacientes com HAE apresentam edemas subcutâneos (Hsu et al., 2012) e 

hiperativação da via clássica do SC (Zingale et al., 2006) e a maioria deles 

apresenta baixos níveis de C4 e C2 – aproximadamente 30% do valor normal (Tarzi 

et al., 2007). Em relação à concentração de C3 e C4BP no soro destes pacientes há 

alguns dados conflitantes na literatura. Em 1999, Bergamaschini e colaboradores 

verificaram que os níveis de C3 nestes pacientes estão normais, enquanto os níveis 

Serino Protease 

S-S 
α (60kDa) β (30kDa) 

 SCR  SCR 
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de C4BP apresentam-se diminuídos. Pelo fato da concentração de C4BP diminuir à 

medida que a ativação da via clássica acontece, o grupo propôs que, embora a 

deficiência de C1INH leve a uma hiper-ativação da via clássica do SC, com consumo 

das proteínas C4 e C2, o regulador C4BP atua evitando a formação de C3 

convertase inibindo, portanto, a continuação da ativação do SC. Porém, em 2008, 

Varga e colaboradores mostraram que os pacientes com HAE apresentam níveis de 

C4BP 8 vezes maior que adultos normais e apresentam uma leve diminuição nos 

níveis de C3. Neste mesmo trabalho o grupo mostrou que a via alternativa desses 

pacientes apresenta atividade normal, porém, a via clássica e das lectinas destes 

indivíduos estão diminuídas. 

 

Figura 15 – Papel do C1INH na ativação do sistema calicreína-cinina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O C1INH atua como inibidor da calicreína, impedindo que esta atue sobre o cininogênio, evitando a 
sua conversão em bradicinina. Deste modo, o C1INH tem um importante papel na regulação da 
pressão arterial local, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e formação de edemas. 
 

Devido à importância deste regulador na ativação das vias clássica e das 

lectinas do SC, alguns estudos avaliaram a interação do C1INH com proteínas de 

membrana de diversos patógenos, inclusive com bactérias espiroquetas (Borrelia 

recurrentis). A atividade reguladora de C1INH está presente nestas interações e 

confere maior sobrevida do patógeno, pois este consegue escapar das ações do SC 

(Grosskinsky et al., 2010; Marr et al., 2011). Embora existam trabalhos 

demonstrando a evasão das vias clássica e lectinas por patógenos por meio da 

interação com este inibidor do SC, ainda não há na literatura trabalhos que 

demonstrem esta interação com Leptospira. 

 

 

Sistema Calicreína-Cinina 
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Figura 16 - Mutantes recombinantes de C4BP humano empregados. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A isoforma mais comum de C4BP é composta por 7 cadeias alfa e 1 cadeia beta. Cada cadeia alfa é 
composta por 8 regiões denominadas Short Consensus Repeat (SCR). Estas proteínas recombinantes 
são construções resultantes de alterações gênicas, onde (Δ) representa uma determinada região cujo 
SCR foi deletado. 
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2 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho observamos:  

 

- Que os domínios SCR 7 e SCR 8 de C4BP são importantes para a sua 

interação com as proteínas LcpA, LigA e LigB. Além disso, o SCR 4 tem um papel 

relevante para a ligação de C4BP em LigA; 

 

- A ligação entre as proteínas recombinantes de L. interrogans - LcpA, LigAC 

e LigBC - e a mutante de C4BP é dependente de forças iônicas; 

 

- Que as proteínas recombinantes LigA e LigB ligam-se diretamente à 

heparina. Esta interação dificulta a ligação dessas mesmas proteínas bacterianas à 

C4BP na presença de heparina; 

   

- O C1INH interage com a superfície de L. interrogans sorovar Kennewicki 

estirpe Pomona Fromm (patogênica), L. interrogans sorovar Pomona estirpe 

Pomona (atenuada) e L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não patogênica). Uma 

vez ligado à superfície destas bactérias, o C1INH mantém sua função reguladora 

intacta, observada pela formação do complexo C1INH/C1s. 

 

- A via clássica do SC pode ser ativada sobre a L. interrogans sorovar 

Pomona estirpe Pomona (atenuada), L. interrogans sorovar Kennewicki estirpe 

Pomona Fromm (patogênica) e L. biflexa sorovar Patoc estirpe Patoc I (não 

patogênica) de maneira independente da presença de anticorpos específicos. 

 

- As vias clássica e das lectinas são importantes para a morte da L. biflexa 

(não patogênica) e L. interrogans sorovar Pomona estirpe Pomona (atenuada).  

 

- A interação de C1INH com L. interrogans sorovar Pomona estirpe Pomona 

(atenuada) parece ter grande importância para a sobrevida desta bactéria podendo, 

portanto, representar um importante mecanismo de evasão das vias clássica e das 

lectinas do SC. 
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