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RESUMO 

ROSSINI, A. D. Caracterização de uma proteína de Leptospira interrogans e avaliação do 

seu envolvimento na relação patógeno-hospedeiro. 2018. 100 páginas. Dissertação 

(Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2018. 

As bactérias patogênicas do gênero Leptospira são o agente causador da leptospirose, uma 

doença de importância global. As leptospiras patogênicas causam infecção em um amplo 

espectro de animais e no homem. As leptospiras podem invadir o corpo humano através de 

abrasões na pele e mucosa. A invasividade bacteriana depende de várias etapas, tais como: 

aderência, invasão e disseminação através dos tecidos do hospedeiro. Recentemente, nosso 

grupo identificou proteínas de membrana externa que atuam como adesinas de leptospira e/ou 

receptores de componentes do plasma hospedeiro, o que poderia contribuir para a 

patogenicidade bacteriana. Assim, o presente projeto tem como objetivo avaliar as 

propriedades funcionais do gene LIC10920, identificado na sequência genômica de 

Leptospira interrogans sorovar Copenhageni, como uma proteína hipotética, predita de 

membrana externa. A sequência LIC10920 foi amplificada por PCR e clonada no vetor de 

expressão pAE. O plasmídeo pAE contendo o inserto foi introduzido em estirpes de E. coli 

para a expressão da proteína. A proteína recombinante rLIC10920 foi purificada por 

cromatografia de afinidade a níquel e sua integridade estrutural foi avaliada pela técnica de 

dicroísmo circular. Camundongos foram imunizados com a LIC10920 para a avaliação da sua 

imunogenicidade. A presença de IgG humano contra LIC10920, foi avaliada por ELISA, em 

amostras de soro de pacientes com leptospirose. Assim, como a sua ligação com componentes 

da matriz extracelular e plasma do hospedeiro. Animais imunizados apresentaram alto título 

de anticorpos contra LIC10920. Além disso, a proteína foi reconhecida por anticorpos 

presente em amostras de soro humano infectado. A proteína foi capaz de interagir com 

plasminogênio e laminina de maneira dose-dependente e saturável.  Em ambas as interações, a 

participação das regiões imunogênicas se mostrou importante. rLIC10920  foi capaz de 

capturar o plasminogênio direto do soro humano também de maneira dose-dependente. Por 

fim, foi observado que o plasminogênio ligado a rLIC10920 pode ser convertido em 

plasmina.  A proteína em estudo é expressa durante a infecção e podemos atribuir a função de 

adesina, com papel na patogênese da bactéria.  

Palavras-chave: Leptospira. Leptospirose. Proteína recombinante. Adesina. Patogenicidade.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ROSSINI, A. D. Characterization of a Leptospira interrogans protein and evaluation of 

its involvement in the pathogen-host relationship. 2018. 100 pages. Dissertation (Master in 

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

2018. 

 

Pathogenic bacteria of genus Leptospira are the causative agent of leptospirosis, a disease of 

global importance. Pathogenic leptospires cause infection in a broad spectrum of animals and 

humans. Pathogenic leptospires can efficiently invade the human body through skin and 

mucosa and promptly spread into blood vessels, reaching target organs. Bacterial invasiveness 

depends on several steps, such as adherence, invasion and throughout host tissues. Recently, 

our group has identified outer membrane proteins that act as leptospiral adhesins and/or 

receptors of host plasma components, which could contribute for bacterial pathogenesis. This 

project aims to evaluate the functional properties of the gene LIC10920, identified in the 

genome sequence of Leptospira interrogans serovar Copenhageni, as a predicted outer 

membrane protein of unknown function.  The LIC10920 sequence was amplified by PCR, 

cloned into the expression vector pAE. Plasmids containing cloned DNA were introduced in 

E. coli strains for protein expression. The recombinant protein was purified by the metal 

affinity chromatography and its structural integrity was assessed by circular dichroism 

spectroscopy. Mice were subcutaneously immunized with LIC10920 for immunogenicity 

evaluation. The presence of IgG against LIC10920 in confirmed leptospirosis human serum 

samples was evaluated by ELISA. Binding of protein with extracellular matrix or plasma 

components was also assessed. Sera from immunized animals show that the rLIC10920 

protein is capable to stimulate antibody immune response in mice. In addition, the protein is 

recognized by antibodies in leptospirosis human serum samples. The recombinant protein was 

capable of binding plasminogen and laminin. Dose-dependent and saturable binding was 

observed when increasing concentrations of the rLIC10920 were allowed adhere to a fixed 

concentration of plasminogen or of laminin, fulfilling the receptor-ligand interactions. In both 

cases, the participation of the immunogenic regions occurs, but in the case of laminin, the 

dependence is greater with structured epitopes. It has been shown that plasminogen linked to 

rLIC10920 can be converted to plasmin in the presence of activator. The recombinant protein 

was able to capture the plasminogen directly from normal human serum in a dose-dependent 

manner, suggesting the involvement of native protein in host-pathogen interactions. The 

protein under study is expressed during the infection and due to its capacity of interaction 



 
 

with host components, we may anticipate its role in leptospiral pathogenesis. 

 

Keywords: Leptospira. Leptospirosis. Recombinant protein. Adesine. Pathogenesis.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leptospirose é uma zoonose infecciosa que afeta humanos e animais de grande 

importância mundial por gerar um alto impacto social e econômico.  

Com relação ao impacto da leptospirose na saúde pública, o tratamento envolve o uso 

de antibióticos, internação hospitalar, e em casos de comprometimento renal, diálises; o que 

gera alto custo. As leptospiras são sensíveis a vários antibióticos, sendo que o tratamento deve 

ser iniciado o mais rápido possível. Em geral, o antibiótico de escolha é a penicilina, no 

entanto, eritromicina e tetraciclina também são utilizados. Em casos severos da doença, o 

tratamento é realizado por via intravenosa, por pelo menos 7 dias, e ainda existe a 

preocupação com a resistência bacteriana. Neste contexto, vacinas profiláticas ou 

imunoterapêuticas são fortes candidatas à solução mais eficiente do problema (Vijayachari et 

al., 2008; Yang et al., 2007). 

A importância econômica deve-se, muitas vezes, à promoção de abortos, mortes, 

infertilidade, e redução da produção de leite em animais; como vacas, porcos, ovelhas, cabras, 

cavalos e cães (Faine et al., 1999). 

A doença é causada por um grupo de bactérias do filo Spirochaetes, o qual inclui 

outros patógenos de importância médica, como bactérias achatadas em forma de onda, 

Borrelia burgdorferi, o agente da doença de Lyme. E também, em forma de hélice, o gênero 

Leptospira spp., que engloba organismos com diâmetro de 0,15 μm e comprimento de 10-20 

μm (Figura 1) (Picardeau et al., 2017). As leptospiras são facilmente distinguidas de outras 

espiroquetas por apresentarem uma morfologia única em suas extremidades, que assemelhasse 

a pontos de interrogação (Evangelista et al., 2010; Faine et al., 1999; Li et al., 2000). 

 



21 
 

 

Fig.1. Fotomicrografias de Leptospira spp. Campo escuro (a) e elétrons sombreados (b). 

Fonte: (Adler et al., 2010). 

 

As leptospiras apresentam arquitetura de membrana com características tanto de 

bactérias Gram-positivas, quanto Gram-negativas (Figura 2). A associação íntima da 

membrana citoplasmática com o peptídeoglicano, é inerente às bactérias Gram-positivas, já a 

presença de membrana citoplasmática, membrana externa e lipopolissacarídeos (LPS), às 

Gram-negativas (Haake et al., 2000; Haake et al., 2010). 
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Fig.2. Arquitetura da membrana e adesinas expostas à superfície, de Leptospira spp. OM – 

membrana externa (outer membrane), LPS – lipopolissacarídeos, PS – espaço periplasmático 

(periplasmic space), PG – peptidoglicano, IM – membrana interna (inner membrane), F – endoflagelo. 

Também ilustradas algumas adesinas já caracterizadas e publicadas. 

Fonte: (Fernandes et al., 2016). 

 

 

 Pertencentes à família Leptospiraceae, que agrupa espécies patogênicas e saprófitas, 

as leptospiras são classificadas de acordo com o sorovar, sendo mais de 300 patogênicos 

identificados. A heterogeneidade estrutural nas porções de lipopolissacarídeos parece ser a 

base para o alto grau de variação antigênica observada entre os sorovares (Plank et al., 2000; 

Picardeau et al., 2017).  

A classificação genética das leptospiras, feita por hibridização de DNA, tem revelado 

a existência de 20 espécies. Análises filogenéticas dividem as espécies de leptospiras em três 
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grupos (Figura 3). O grupo das espécies saprofíticas é formado pelas espécies L. kmetyi, L. 

wolbachii, L. meyeri, L. biflexa, L. vanthielii, L. terpstrae e L. yanagawae; enquanto o grupo 

das espécies intermediárias, que foram assim classificadas pelo fato dos mecanismos 

envolvidos na patogenicidade não serem bem conhecidos, é formado por L. inadai, L. 

broomii, L. fainei, L. wolffii e L. licerasiae. As espécies envolvidas na patogênese da 

leptospirose são: L. interrogans, L. borgpetersenii, L. santarosai, L. noguchi, L. weilii, L. 

kirschneri, L. alexanderi e L. alstoni (Ko et al., 2009). 

 

 

 

Fig.3. Classificação de Leptospira spp. 

Fonte: (Picardeau et al., 2017). 

 

O sucesso das leptospiras como patógeno é explicado muito pela forma espiral e 

motilidade endoflagelar (que permite que essas espiroquetas atravessem rapidamente tecidos 
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conjuntivos e barreiras), bem como pela capacidade de escapar ou sequestrar o sistema imune 

do hospedeiro. Do mesmo modo que outros patógenos, leptospiras também podem modificar 

a estrutura de seus LPS, para se adaptarem a ambientes em mudança, e evitar o 

reconhecimento pelo sistema imune do hospedeiro (Picardeau et al., 2017). 

Algumas espécies patogênicas de leptospira são transmitidas através do contato direto 

com hospedeiros mamíferos. Indiretamente, elas podem ser transmitidas pelo solo e água 

contaminados por urina de animais infectados (Figura 4). Em particular, os roedores, espécies 

sinantrópicas em áreas urbanas, desempenham papel de principal reservatório da doença, por 

permitirem a colonização das bactérias nos túbulos renais proximais e a excreção das mesmas 

no ambiente, destaque para as espécies Rattus norvegicus (rato de esgoto) e Rattus rattus (rato 

de telhado), pois são os principais portadores de L. interrogans sorovar Copenhageni (Adler 

et al., 2010; Bharti et al., 2003; Evangelista et al., 2010). Humanos são considerados 

hospedeiros acidentais e terminais da doença (Faine et al., 1999). 

 

 

Fig.4. Epidemiologia da leptospirose em animais e seres humanos. 



25 
 

Fonte: (Adler et al., 2010). 

 

As leptospiras podem penetrar no indivíduo via mucosas ou por abrasões na pele. 

Casos em pele íntegra, mas com poros dilatados, foram observados quando há contato 

prolongado com o ambiente úmido contaminado. Após a penetração, as bactérias são capazes 

de disseminar-se pelo sistema linfático ou corrente sanguínea, e podem atingir múltiplos 

órgãos. No entanto, a evolução da doença é dependente de fatores relacionados ao hospedeiro, 

como o estado imunológico e a idade; assim como fatores relacionados à própria bactéria, 

como o tipo de cepa e a dose infectante (Cinco et al., 2010; Faine et al., 1999). 

A doença é curável, principalmente se diagnosticada de imediato. Tem um período de 

incubação médio de 7 a 14 dias, e apresenta como principais sintomas: febre, dor de cabeça e 

pelo corpo; podendo ocorrer icterícia. Por apresentar sintomas comuns a de outras doenças 

febris, dificilmente é diagnosticada no início. Aproximadamente, 15% dos indivíduos 

infectados progridem para a fase tardia, que é associada com manifestações mais graves e 

potencialmente letais (Ministério da Saúde, Brasil, 2017). A manifestação clássica da 

leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência 

renal e hemorragias. A letalidade para os pacientes que desenvolvem hemorragia pulmonar é 

maior que 50% (Ministério da Saúde, Brasil, 2017). Outra forma severa de leptospirose é a 

Síndrome Hemorrágica Pulmonar associada à Leptospirose (LPHS), caracterizada por um 

sangramento intenso no pulmão e dano tecidual agudo. Essa forma da doença está associada a 

uma maior gravidade, visto que a taxa de mortalidade de LPHS é superior a 50 % dos casos 

(Evangelista et al., 2010; Gouveia et al., 2008; Marotto et al., 1999; Spichler et al., 2007; 

Yang et al., 2007). 

Estima-se que sejam mais de 1 milhão de casos graves de leptospirose e 

aproximadamente 60.000 mortes por ano, no mundo; portanto, o peso da leptospirose é 

comparável ou superior a de outras importantes doenças tropicais negligenciadas, como a 



26 
 

dengue grave (Picardeau et al., 2017). 

O número de casos de leptospirose está aumentando, devido aos habitantes que 

residem em favelas urbanas (com exposição à transmissão por ratos) e um aumento na 

frequência de eventos climáticos extremos que resultam em fortes chuvas e inundações. A 

doença também deverá se tornar mais proeminente como resultado do aquecimento global na 

Europa, onde o número de casos reportados está crescendo (Picardeau et al., 2017). 

 Como o quadro clínico da leptospirose dificulta um diagnóstico confiável, testes 

laboratoriais, como ensaio indireto de hemaglutinação (IHA), ou ensaios imunoenzimáticos 

(ELISA), também devem ser realizados. Leptospiras ou seus componentes, podem ser 

detectados na urina ou nos tecidos, por cultura, microscopia de campo escuro, 

imunocoloração ou PCR (Bharti et al., 2003; Faine et al., 1999; Levett, 2001). 

              Apesar da existência de testes bacteriológicos e sorológicos, nenhum deles é eficaz 

para o diagnóstico inicial da doença. Assim, é recomendada a realização do teste de 

aglutinação microscópica (MAT), considerado pela OMS como “padrão ouro”. Nele, soros de 

indivíduos supostamente infectados são expostos a diferentes sorovares de leptospira, e a 

presença de aglutinação é observada em microscopia de campo escuro. O ideal é analisar 

amostras coletadas em dois momentos da infecção: fase de bacteremia (inicial) e fase imune 

(tardia), e o resultado é considerado positivo quando o título da segunda amostra for 4 vezes 

maior em relação à primeira (Cumberland et al; 1999).  

                Soros analisados no início da doença podem gerar resultados negativos (MAT-), e 

quando analisados novamente, positivos (MAT+). Assim, apesar do teste MAT ser sensível e 

específico, resultados positivos só são gerados após o início da fase imune, que ocorre por 

volta de 10 dias após o contato inicial com as leptospiras. Por isso, a busca por um método 

laboratorial mais rápido, fácil e preciso ainda é necessário (Faine et al., 1999; Guerra et al., 

2013; Levett et al., 2001). 
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                 Além disso, mesmo o MAT sendo específico para sorogrupos, ele não pode 

discriminar entre os anticorpos resultantes da infecção ou vacinação; o que pode causar 

problemas particulares em animais, por exemplo, no rastreio do status da doença para 

importar ou exportar. O MAT também pode apresentar problemas devido à exigência de 

culturas vivas de diferentes sorovares de leptospira, predominantes em determinada área 

geográfica. 

         A prevalência da leptospirose está em regiões Sul e Sudeste da Ásia, Oceania, Caribe, 

África, Oriente Subsaariano e regiões Andina, Central e Tropical da América Latina (COSTA 

et al., 2015).  

          Em países em desenvolvimento, a doença ainda é um grande problema para a saúde 

pública. No Brasil, são relatados cerca de 3 a 4 mil casos por ano, sendo que a maioria ocorre 

nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, 

Pernambuco e Espírito Santo (SVS/MS/Brasil, 2006-2011).  

           Em nosso país, mesmo com avanços nas condições de saneamento básico, educação e 

higiene, a leptospirose ainda é um problema. A prevenção representa a melhor estratégia de 

intervenção, e entre as medidas profiláticas, a vacinação tem o maior impacto na melhoria das 

condições de saúde da população.  

            É notável a relevância da biologia molecular na pesquisa de desenvolvimento de 

vacinas. Desde 1986, utilizam-se vacinas produzidas a partir de tecnologia de DNA 

recombinante, produzida com a inserção do plasmídeo contendo o gene para o antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B dentro de uma levedura (Sacharomices cerevisiae). As 

células do levedo produzem o antígeno que será posteriormente purificado e utilizado na 

produção de vacinas contra Hepatite B (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2006). 

             No caso da leptospirose ainda não existe vacina segura para uso em humanos 

disponível no Brasil. No entanto, vacinas humanas contendo toda bactéria morta, foram 
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usadas com sucesso na China, após inundações resultando na exposição de grandes 

populações ao risco de 

leptospirose (Chen, 1985). Geralmente, as vacinas contem dois ou mais sorovares localmente 

predominantes. Por exemplo, uma vacina trivalente foi desenvolvida em Cuba, após a 

indisponibilidade de uma vacina importada (Martínez et al., 2004). Em todos os casos, 

recomenda-se revacinação anual para reter imunidade. Tal como acontece com a infecção 

natural, a imunidade é restrita a sorogrupos relacionados na preparação (Adler et al., 2010). 

           As vacinas veterinárias são baseadas na célula bacteriana inativada ou preparações a 

partir da membrana de leptospiras patogênicas, e estão disponíveis para gado, porcos e 

cachorros. Porém, elas não induzem proteção a longo prazo e não fornecem proteção cruzada 

contra sorogrupos não inclusos na preparação da vacina. 

            Assim, a obtenção de proteínas, por técnicas de DNA recombinante, envolvidas na 

patogenicidade de L. interrogans, como as lipoproteínas e proteínas de membrana (Haake et 

al., 2000, Gamberini et al., 2005), fornecem dados importantes para o desenvolvimento futuro 

de uma vacina recombinante contra a leptospirose. Além disso, a caracterização destas 

proteínas corrobora para o entendimento da patogenicidade e identifica fatores de virulência, 

o que pode trazer melhorias para conter a doença. 

Com a disponibilidade das sequências genômicas de L. interrogans sorovar Lai (Ren 

et al., 2003), L. interrogans sorovar Copenhageni (Nascimento et al., 2004a, Nascimento et 

al., 2004b), L. borgpetersenii (Bulach et al., 2006) e da espécie saprofítica não patogênica L. 

biflexa (Picardeau et al., 2008), houve um aumento significativo de trabalhos sobre a bactéria. 

A partir disso, foi possível trabalhar com a vacinologia reversa. Essa abordagem, que foi 

utilizada com sucesso no desenvolvimento de vacinas para Neisseria meningitidis e 

Streptococcus pneumoniae, tem a vantagem de revelar proteínas, independentemente da sua 

abundância, sem a necessidade de cultivar o microrganismo in vitro, e permite a seleção de 



29 
 

candidatos vacinais baseados nas análises in silico de suas sequências gênicas (Pizza et al., 

2000; Wizemann et al., 2001). 

Várias proteínas recombinantes foram testadas como potenciais vacinas, mas apenas 

algumas são capazes de conferir proteção parcial contra leptospiras virulentas. A primeira 

vacina recombinante testada contra leptospirose foi baseada em duas proteínas de membrana, 

identificadas como OmpL1 e LipL41. Elas, quando avaliadas juntas, foram capazes de induzir 

resposta protetora, visto que 71 % dos animais sobreviveram, após o desafio (Haake et al., 

1999). 

          Nosso grupo tem como foco caracterizar proteínas hipotéticas de membrana externa e 

conservadas nas cepas patogênicas. Essas proteínas, por estarem visíveis ao hospedeiro, 

provavelmente são alvo do sistema imune. Além disso, devido à localização, essas proteínas 

são capazes de interagir com vários componentes do hospedeiro e desempenhar várias 

funções, como adesão, alvo para anticorpos, e são receptores para várias moléculas do 

hospedeiro. Dentre essas proteínas, a classe das lipoproteínas é uma das mais importantes, 

sendo de grande interesse para o desenvolvimento de novas vacinas e testes diagnósticos.  

            Estudos realizados em nosso laboratório descreveram a primeira proteína de leptospira 

a exibir adesão à laminina (Barbosa et al., 2006). A proteína codificada pelo gene LIC12906, 

foi chamada de Lsa24, por ser uma adesina de 24 kDa. Essa proteína Lsa24 liga-se fortemente 

à laminina de uma forma específica, dose-dependente e saturável. No mesmo ano, foi 

demonstrado que essa proteína também é capaz de ligar-se ao fator H (FH); assim, a proteína 

pode ser também nomeada como LfhA e LenA. Ela regula a ativação da via alternativa do 

sistema complemento e mantém os níveis circulantes de C3 (Verma et al. 2006). 

Experimentos complementares mostraram que a Lsa24 poderia bloquear parcialmente as 

leptospiras vivas de ligar-se à laminina imobilizada, evidenciando a participação dessa 

proteína na adesão, mas o que também implica na expressão de outras proteínas envolvidas na 
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interação (Vieira et al., 2014). 

            É sabido que a adesão de leptospiras patogênicas aos componentes de tecido do 

hospedeiro, é um passo essencial para a infecção. Nosso grupo demonstrou a ligação de 

leptospiras virulentas a componentes da matriz extracelular (MEC) e várias proteínas da 

superfície de leptospiras, foram descritas como possíveis mediadoras dessas interações 

(Fernandes et al., 2016, 2014; Pereira et al., 2017; Teixeira et al., 2015; Vieira et al., 2014). 

Após a adesão, o próximo passo das bactérias, é superar barreiras impostas pelos 

tecidos epiteliais e MEC. Assim, a atividade proteolítica alcançada pela subversão de 

proteases do hospedeiro, como a plasmina (PLA), é um mecanismo possível a ser utilizado 

(Vieira et al., 2009). Nós temos relatado adesinas de leptospira que são receptores de 

plasminogênio (PLG) (Figueredo et al., 2017; Mendes et al., 2011; Santos et al., 2017; Verma 

et al., 2010; Vieira et al., 2010), e capazes de gerar PLA, na presença de ativador do 

hospedeiro, na superfície externa in vitro, dotando a bactéria com poder proteolítico (Vieira et 

al., 2009).  

Além disso, as leptospiras revestidas de PLA, tem a deposição reduzida de C3 e IgG, e 

consequentemente sua opsonização e fagocitose. Além da ligação à MEC e PLG, algumas das 

proteínas identificadas podem mediar a ligação de leptospiras a fibrinogênio (Fg), e dificultar 

a formação de coágulos de fibrina, catalisada por trombina. A consequente hemorragia 

favorece a disseminação das bactérias pelo hospedeiro (Vieira et al., 2009).  

Algumas proteínas caracterizadas pelo nosso grupo exibem ligação exclusiva à 

laminina: Lsa27 (Longhi et al., 2009), Lsa20 (Mendes et al., 2011), Lsa25 e Lsa33 (Domingos 

et al., 2012), Lsa26 (Siqueira et al., 2013). Todas elas são, provavelmente, expostas na 

superfície, por avaliação por imunofluorescência em fase líquida indireta ou acessibilidade de 

proteinase K (Longhi et al., 2009, Mendes et al., 2011 e Domingos et al., 2012).   

Outras proteínas apresentam perfis de ligação mais amplos. LipL53 e Lsa21 
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interagiram com laminina, colágeno tipo IV, fibronectina celular e plasmática; e acredita-se 

que possuem papel na patogênese e na virulência das leptospiras (Atzingen et al., 2008 e 

Oliveira et al., 2010).   

Lsa33 e Lsa25 são adesinas que se ligam a laminina, e no caso de Lsa33, também é 

capaz de interagir com PLG. Ambas as proteínas mostraram a capacidade de se ligar ao C4BP 

purificado, sugerindo que essas proteínas têm potencial para participar da evasão imune das 

leptospiras, ao interferir na via clássica do complemento (Domingos et al., 2012).  Assim 

como as proteínas Lsa30 e Lsa23, que apresentam padrão de ligação à MEC, PLG e aos 

reguladores do sistema complemento: Lsa30 interage com C4BP (Souza et al., 2012), 

enquanto Lsa23 liga-se a C4BP e ao FH (Siqueira et al., 2013). Lsa37, Lsa25.6 e Lsa16 

ligam-se a Fg, além de PLG,  de uma maneira dose-dependente. E Lsa25.6 inibiu a 

coagulação da fibrina em uma reação catalisada por trombina, sugerindo que essa proteína 

pode contribuir para o sangramento, ajudando a disseminação bacteriana (Silva et al., 2016; 

Pereira et al., 2017). Assim, são proteínas multifuncionais, que podem ter vários papéis na 

patogênese da leptospira. 

LipL32 é a proteína mais abundante das leptospiras patogênicas. Embora os primeiros 

estudos tenham demonstrado sua localização na superfície da bactéria, dados posteriores 

sugerem, na subsuperfície (Haake et al., 2000; Pinne et al., 2013). Apesar disso, a ligação de 

LipL32 com laminina e colágeno foi demonstrado (Hauk et al., 2008; Hoke et al., 2008).   

A segunda proteína mais abundante na superfície das leptospiras, denominada de 

Loa22, contém o domínio do tipo OmpA (OmpA-like) (Koizumi et al., 2003). Esses domínios 

são regiões de ligação ao peptideoglicano, geralmente encontrados em proteínas que 

promovem um link entre a membrana e a parede celular. Apesar da Loa22 não apresentar 

interação com MEC, foi o primeiro fator de virulência identificado, após a mutação do seu 

gene (Ristow et al., 2007). 
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A proteína Lsa66, outra proteína com domínio OmpA-like, quando avaliada quanto à 

interação com MEC, demonstrou interação com laminina e foi reconhecida pelo soro de 

indivíduos contaminados, sugerindo sua expressão durante a infecção (Oliveira et al., 2011). 

OmpL1 foi uma das primeiras porinas, proteínas transmembranares com função de 

canal de difusão de pequenos metabólitos, descritas em espiroquetas. O interesse em estuda-la 

deve-se à sua localização na superfície da bactéria, o que facilita as interações patógeno-

hospedeiro e, ainda, serve como potencial alvo para o reconhecimento imune (Haake et al., 

1991). A capacidade de ligação da proteína OmpL1 à MEC, mostrou que ela foi capaz de 

mediar a ligação à laminina e fibronectina, e inibir a ligação das leptospiras vivas a esses 

componentes (Fernandes et al., 2012). 

As proteínas leptospiral immunoglobulin-like (Lig) estão presentes apenas em 

espécies patogênicas, são expressas durante a infecção, ausentes após a atenuação da 

passagem de cultura, e reguladas positivamente com estímulos de osmolaridade fisiológica 

(Matsunaga et al., 2003;  Matsunaga et al., 2005). Além de se ligarem a laminina, 

fibronectina, colágeno IV e colágeno I (Choy et al., 2007). 

Com base nessas evidências, pensou-se que as proteínas Lig eram importantes para a 

patogênese da leptospirose. LigA e LigB foram descritas como proteínas de ligação a MEC, 

capazes de interagir com fibronectina, laminina, colágeno I e IV. Ambas as proteínas quando 

testadas com adjuvante completo de Freund foram capazes de conferir 90% de proteção 

(Koizumi et al., 2004). Lsa21 e LipL53 compartilham algumas semelhanças com as proteínas 

Lig, como por exemplo, a expressão parece ser restrita a cepas altamente virulentas de baixa 

passagem; e portanto, são candidatas a fatores de virulência (Matsunaga et al., 2003, Atzingen 

et al., 2008 e Oliveira et al., 2010).  

               A obtenção de proteínas recombinantes e a caracterização das mesmas podem 

oferecer dados importantes para o desenvolvimento de uma vacina, além de um melhor 
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diagnóstico da leptospirose. Nosso laboratório, com esses objetivos, já identificou uma série 

de proteínas de superfície, anteriormente com função desconhecida, com possível 

envolvimento nos mecanismos de patogenicidade, com ação em uma ou mais etapas durante a 

infecção das leptospiras, e potenciais alvos vacinais; sendo esse o contexto que se insere o 

atual projeto de pesquisa. 
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2. OBJETIVO 

 

O projeto tem como principal objetivo caracterizar uma lipoproteína de L. interrogans 

e avaliar suas interações com componentes do hospedeiro humano.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Condições de cultivo de Leptospira spp. 

As leptospiras foram cultivadas a 28 °C sob condições aeróbias em meio EMJH 

líquido modificado (Ellinghausen et al., 1965; Johnson et al., 1967), enriquecido com 10 % 

(v/v) de soro de coelho (Bionutrientes), enriquecido com L- asparagina (Sigma) (m/v: 0,001 

%), cloreto de magnésio (Synth) (m/v: 0,001 %), peptona (Merck) (m/v: 0,03 %) e extrato de 

carne (Merck) (m/v: 0,001 %). Foram utilizadas as estirpes, não patogênica (Patoc) L. biflexa 

e patogênica, L. interrogans sorovar Copenhageni (M20), mantidas e atenuadas por passagens 

sucessivas em meio de cultura. As culturas foram cedidas pelo Laboratório de Zoonoses 

Bacterianas, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São 

Paulo. 

 

3.2. Seleção dos genes de interesse in silico. 

 

A partir da sequência genômica de L. interrogans sorovar Copenhageni, disponível no 

servidor público: (http://aeg.lbi.ic.unicamp.br/world/lic/), os genes selecionados, foram 

analisados pelos programas: PSORT (http://www.psort.org/psortb/) (Nakai et al., 1991) e 

CELLO (http://cello.life.nctu.edu.tw/) (YU et al., 2006; YU et al., 2010). A escolha dos genes 

foi baseada na localização celular e se codificam proteínas hipotéticas sem função conhecida. 

A presença de sinal de clivagem ou lipidação, também foi avaliada e relevante na escolha. 

Para isso, o programa LipoP (http://www.cbs.dtu.dk/services/LipoP/) (Juncker et al., 2003), 

foi utilizado. Também foi avaliada a sequência correspondente ao peptídeo sinal nos genes, 

definida pelo programa SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP), a sequência 

correspondente de aminoácidos, e a presença ou não, de domínios conservados, pelos 
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programas SMART (http://smart.embl- heidelberg.de/help/smart_about.html) (Letunic et al., 

2006; Schultz et al., 1998), PFAM (http://pfam.sanger.ac.uk/) (Sonnhammer et al., 1997) e 

PSIPRED (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/). Por fim, a ferramenta de BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) (Altschul et al., 1990; 1997), foi utilizada para 

comparar a similaridade entre as sequências selecionadas e as disponíveis no banco de dados 

do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

 

 

3.3. Desenho de oligonucleotídeos e PCR 

 

Foram desenhados oligonucleotídeos específicos complementares à sequência de 

interesse (Tabela 1), por intermédio do programa Generunner®, 1994 (Hastings Software, 

Nova York, EUA), para realizar uma PCR (reação em cadeia da polimerase) e obter os 

insertos de DNA que codificam para os genes selecionados. As sequências foram 

amplificadas sem a sequência do peptídeo sinal e foram adicionados sítios de restrição aos 

oligonucleotídeos. Devido à variação da temperatura de anelamento, foram utilizadas três 

temperaturas para amplificação de cada gene: 50 
o
C, 55 

o
C e 60 

o
C.  

 

Genes Primer Foward– Jusante Primer Reverse- Montante 

LIC10734 5’CTCGAGGATACTATACCTTCTAAGGTG3’ 5’AAGCTTCTAAAATCTTCTCAAAACAG3’ 

LIC10920 5’CTCGAGGAACATAAAGATCAAAACAAGATGA3’ 5’AAGCTTTTATTGAGTAGTAGTTCCACTACTTGGA3’ 

LIC10592 5’CTCGAGATTGTATCATACGTTTTTATT3’ 5’AAGCTTTTATTCCATTACAATAGTAATAT3’ 

Tabela 1. Sequências de oligonucleotídeos específicos para a clonagem dos genes 

selecionados. 
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           3.4. Processo de clonagem 

 

Os fragmentos de DNA amplificados (amplicons) foram analisados por eletroforese 

em gel de agarose 1 %. A corrida eletroforética foi feita em tampão TAE (40mM Tris – 

acetato e 1mM EDTA). O gel foi corado com Gel Red™ (Biotium, Inc., Hayward, CA, 

EUA). O marcador de pares de bases utilizados foi 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen). Na 

purificação das bandas do gel de agarose, os insertos de interesse foram recortados e 

purificados com o emprego do kit “GFxPCR DNA and gel band purification” (GE Healthcare, 

Buckinghshire, Reino Unido). O DNA, produto da purificação, foi ligado no vetor de 

clonagem pGEM-T Easy (Promega, Prodimol, MG, Brasil) (Figura 5), pela enzima DNA T4 

ligase (Invitrogen).  

 

  

Fig.5. Vetor pGEM-TEasy. 

Fonte: (PROMEGA, Brasil; 2018). 

  

Os produtos da ligação foram introduzidos em bactérias E. coli DH5α™ (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA), competentes (Hanahan et al., 1983). Após o processo de recuperação, as 

bactérias foram plaqueadas em meio Luria-Bertani (LB) (Kasvi) contendo 100 µg/mL de 
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ampicilina (Gibco), 100 mM de IPTG (Merck) (isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo) e 50 

mg/mL de X-gal (Thermo), incubadas por 12 horas a 37 ºC. As colônias positivas foram 

selecionadas e inoculadas em meio LB contendo 100 µg/mL de ampicilina por 12 horas a 37 

ºC, sob agitação. Para obtenção do DNA plasmidial (pGEM-T Easy contendo o inserto de 

interesse), utilizou-se o kit “Plasmid prep. mini spin” (GE Healthcare). Um teste de digestão 

foi realizado para constatar a liberação do fragmento de interesse. Esse fragmento foi ligado 

no vetor de expressão pAE (Ramos et al., 2004) (Figura 6). 

 

Fig.6. Construção do vetor pAE. 

Fonte: (Ramos et al., 2004). 
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A confirmação da ligação aconteceu após análise de restrição, com as enzimas: XhoI e 

HindIII. O vetor pAE permite expressar as proteínas recombinantes contendo uma sequência 

de 6 histidina na região N-terminal (Ramos et al., 2004), e possui um sistema de alta 

expressão controlada pelo promotor do fago T7. Assim, a expressão das proteínas 

recombinantes só ocorre na presença da T7 RNA polimerase. 

 

3.5. Sequenciamento dos clones 

 

O DNA plasmidial referente aos clones positivos foi submetido ao sequenciamento 

pelo método da terminação de cadeia (Sanger et al., 1977) em sequenciador automático ABI 

PRISM® 3500 Genetic Analyzer (PE Applied Biosystems, Foster city, CA). A reação foi 

realizada em termociclador seguindo 40 ciclos de 94 ºC por 10 segundos, de 52 ºC por 20 

segundos e de 60 ºC por 4 minutos. Em seguida, a mistura foi precipitada com etanol e 

centrifugada a 4000 rpm por 50 minutos. O DNA precipitado foi lavado com etanol 70 %, 

seco, em termociclador 60 °C por 10 min ou em estufa 37 °C por 30 minutos, e ressuspenso 

em 10 µL de formamida  HiDi (AppliedBiosystems). Os cromatogramas obtidos foram 

analisados com o auxílio dos programas: Chromas 

(http://www.mb.mahidol.ac.th/pub/chromas/chromas.htm); e Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi). 

 

             3.6. Expressão das proteínas recombinantes 

 

Diferentes linhagens de E. coli, modificadas geneticamente, foram empregadas nos 

ensaios de expressão das proteínas recombinantes:  BL21  SI (Salt Induced) (Invitrogen), 

BL21 (DE3) (Invitrogen) BL21 Star™(DE3) pLysS (Invitrogen). As linhagens foram 
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cultivadas por 12 horas. No caso da linhagem E. coli BL21 SI, o cultivo foi realizado em meio 

2YT/ON (1 % extrato de levedura - Fisher Bionutrientes, 1,6 % triptona - Sigma; sem adição 

de NaCl) contendo 100 µg/mL de ampicilina, e a incubação foi efetuada a 37 ºC, sob agitação. 

Em relação às outras linhagens, o procedimento foi semelhante, porém o meio foi o LB 

contendo 100 µg/mL de ampicilina. Para a cepa BL21 Star™(DE3) pLysS, cloranfenicol 

(Calbiochem), também foi adicionado. A cepa BL21 Star (DE3) pLysS (Invitrogen) possui 

um plasmídeo pLysS que expressa a enzima T7 lisozima, um inibidor da polimerase T7, 

reduzindo a expressão basal da proteína, na ausência de indutor. As culturas saturadas foram 

diluídas (1:100) em novo meio, incubadas e monitoradas periodicamente por meio da leitura 

em espectrofotômetro (Amersham Biosciences), até atingirem uma densidade óptica (DO) a 

600 nm entre  0,6 e 0,8. A indução foi realizada com 1mM de IPTG (isopropil-B-D-

tiogalactopiranosídio) (Studier et al., 1991). Após 3 horas, as culturas foram centrifugadas 

(6000 rpm/15 minutos/4 ºC), o sedimento bacteriano ressuspendido em tampão de lise (20 

mM Tris-HCl pH 8,0; 150 mM NaCl; 200 μg/mL lisozima; 2 mM PMSF e 1 % Triton X-

100), e lisado em sonicador (Branson – Digital Sonifier) a 60 Hz. Esse material lisado foi 

centrifugado e o sedimento bacteriano, ressuspendido em tampão de desnaturação (10 mM 

Tris-HCl pH 8,0; 150 mM NaCl; 8 M uréia). As frações solúveis e insolúveis foram separadas 

e analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).  

 

3.7. Purificação e diálise das proteínas recombinantes 

 

A purificação foi obtida, após a tentativa de três métodos diferentes: ao utilizar o 

aparelho Akta (ÄKTA Protein Purification Systems - GE Healthcare), e cromatografia de 

afinidade ao metal (níquel), utilizando a resina Chelating Sepharose (GE Healthcare), 

previamente carregada com 300 mM de NiSO4, equilibrada com tampão contendo 20 mM 
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Tris-HCl pH 8,0; 500 Mm NaCl imidazol 5 mM, empregando duas técnicas: renaturação na 

coluna, e na diálise. Na renaturação, soluções contendo concentrações decrescentes de uréia 

(6M, 4M, 2M e 0M), são passadas na coluna (50 mL), ou na diálise, para remoção do agente 

desnaturante, e consequente renaturação das proteínas. As purificações foram realizadas a 

partir de 50 mL de cultura da cepa BL21 Star™(DE3) pLysS, cujo sedimento bacteriano foi 

ressuspenso em tampão de desnaturação, por 12 horas. O método de renaturação na coluna foi 

o mais eficiente. As eluições foram realizadas com tampão contendo 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 

500 mM NaCl e imidazol 100 mM e 500 mM. As frações em que as proteínas recombinantes 

estavam presentes foram dialisadas em tampão PBS pH 7,4, sendo realizadas quatro 

renovações do tampão de diálise, em intervalos de 2 horas. A concentração das proteínas 

recombinantes purificadas foi estimada em SDS-PAGE, por comparação com massas 

conhecidas de albumina do soro bovino (BSA; Amersham Biosciences), utilizando análise 

densitométrica do software Gel Quant (2003). 

 

           3.8. Dicroísmo - circular (CD) 

 

A proteína recombinante foi dialisada em tampão fosfato de sódio 20 mM pH 7,4. Os 

espectros de dicroísmo - circular foram expressos em termos de elipcidade molar residual: [Φ] 

= Φ (mdeg) / 10 X C(M) X I (cm), onde Φ é elipcidade, C é a concentração da proteína e I é o 

caminho óptico. As medições de espectroscopia circular foram efetuadas a 20 ºC em um 

espectropolarímetro Jasco J-810 (Japan Spectroscopic, Tóquio, Japão). O espectro foi medido 

utilizando-se uma cubeta de 1 mm de caminho óptico, em intervalos de 0,5 nm/seg, e 

apresentado como uma média de cinco leituras em intervalos de 190 a 260 nm. Os espectros 

gerados foram submetidos à análise no programa CAPITO (Wiedemann et al., 2013 - 

capito.nmr.leibniz-fli.de). 
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3.9. Imunização de camundongos  

Cinco camundongos BALB/c fêmeas (6 a 8 semanas) foram imunizados com 10 μg de 

proteína recombinante ou PBS (controle negativo), em suspensão contendo Alhydrogel (2 % 

Al (OH)3, Brenntag Biosector, Frederikssund, Dinamarca) como adjuvante, na concentração 

final de 12 %, por via subcutânea. Foram realizadas três imunizações, em intervalos de 15 

dias. Antes de cada dose, os animais foram sangrados via plexo retro-orbital. O sangue 

coletado foi incubado a 37 ºC, por 30 minutos, seguido da incubação a 4 ºC,  por mais 30 

minutos. Por fim, as amostras de sangue foram centrifugadas por 15 minutos a 6000 rpm. Os 

soros foram armazenados a -20 ºC. 

 

             3.10. Titulação dos anticorpos 

 

Por enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), foi avaliada a presença de 

anticorpos policlonais nos soros de camundongos imunizados com a proteína recombinante. 

Uma concentração de 250 ng/poço de proteína recombinante diluída em tampão carbonato foi 

adsorvida em placa de microdiluição por 12 horas a 4 ºC. No dia seguinte, as placas foram 

lavadas com PBS – Tween 0,05 % (PBS-T) e bloqueadas com a solução de bloqueio (PBS-

T/Leite – fosfato salina contendo 0,05 % Tween 20 e 10 % de leite desnatado), por 2 h a 37 

ºC. Em outra placa, foi efetuada uma diluição seriada dos soros de camundongos em PBS-

T/Leite, contendo 10 % de extrato de E. coli (10 % v/v). Após incubação de 1 hora a 37 ºC, 

para adsorção dos anticorpos inespecíficos, ou seja, anticorpos gerados contra contaminantes 

de E.coli que podem estar contidos nas alíquotas de proteína recombinante purificada, 50 µL 

das amostras adsorvidas foram transferidas para a outra placa e incubados à temperatura 

ambiente por 1 hora. Após esse período, a placa foi lavada 3 vezes com PBS-T. Uma solução 

com anti-IgG (Sigma-Aldrich) de camundongo, conjugado com peroxidase (Sigma-Aldrich) 
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na diluição 1:5000, foi adicionada.  A reação enzimática foi revelada pela reação da 

peroxidase com o substrato cloridrato de o-fenilenodiamina (OPD; Sigma-Aldrich), diluído 

em tampão fosfato-citrato (Anidrol e Merck), pH 5,0 (1 mg/mL), contendo um 1 μL/mL 

H2O2, incubada por 15 minutos à temperatura ambiente, no escuro, e interrompida com 50 

μL/poço de H2SO4 (4 N). A leitura da intensidade da reação foi realizada em 

espectrofotômetro, no comprimento de onda de 492 nm. O título de anticorpos foi 

considerado como a maior diluição do soro com valor maior ou igual a 0,1. 

 

3.11. Separação das proteínas por imunotransferência 

 

O gel de poliacrilamida foi transferido para membrana de nitrocelulose (Hybond ECL, 

GE Healthcare), por 30 minutos, e em tampão de transferência (Tris-Glicina - Synth e Inlab - 

acrescido de 1,85 % de SDS). A eficiência da transferência foi avaliada por coloração de 

Ponceau (Sigma - Aldrich). As membranas foram incubadas por 12 horas a 4 ºC, em solução 

de bloqueio composta por 10 mL de tampão PBS, acrescido de 0,05 % Tween-20 e 10 % de 

leite desnatado. As membranas foram lavadas 3 vezes, por 5 minutos cada, com PBS-T, e 

incubadas com anticorpo monoclonal anti-his (Sigma - Aldrich), diluído 1:10.000, com 

anticorpo policlonal anti-LIC10920, diluído 1:3000, e com anti-LIC13479, diluído 1:600, em 

temperatura ambiente. Após a incubação, a membrana foi lavada novamente pelo mesmo 

procedimento acima. A membrana foi incubada com um IgG de camundongo conjugado à 

peroxidase. As bandas proteicas foram detectadas pelo kit SuperSignal West Dura Extended 

Duration Substrate (Thermo Scientific). A revelação, realizada pelo aparelho Gel Logic 

2200PRO. 

 

3.12. Ensaio de localização celular de proteína por bactéria intacta 
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Foram utilizados 10 mL de cultura de L. interrogans sorovar Copenhageni, estirpe 

atenuada (M20), e da L. biflexa sorovar Patoc 1, estirpe não patogênica. As bactérias foram 

centrifugadas a 6000 rpm, por 15 minutos, e o sedimento bacteriano foi lavado com PBS ls     

(PBS low salt; contendo 50 mM de NaCl) e 1% de BSA. Foram distribuídos 400 μL em tubos, 

incubados com anticorpo contra DnaK (proteína citoplasmática), PBS (soro não-imune), na 

diluição 1:1000, e contra a proteína recombinante na diluição 1:200, por 2 horas, à 

temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram lavadas com PBS ls e incubadas por 1 

hora e 30 minutos, com o anticorpo secundário anti-IgG de camundongo, conjugado ao 

isotiocianato de fluoresceína (FITC; Sigma-Aldrich), diluído 1:100, em uma solução de PBS 

ls, com 1% BSA.  Após esse período, a solução foi centrifugada e o sedimento bacteriano foi 

lavado duas vezes com PBS ls. As bactérias foram ressuspendidas em 400 μL de PBS ls e 

distribuídas em placa preta (Corning), específica para o equipamento de leitura. A intensidade 

de fluorescência foi lida no equipamento Fluoroskan Ascent FL (Thermo Scientific), 

excitação 485 nm, e emissão 538 nm. A análise estatística foi realizada por comparação das 

médias dos grupos, por ANOVA, seguido do teste de Tukey, onde p < 0,05, foi considerado 

significativamente estatístico. 

 

3.13. Ensaio de localização celular de proteína por imunofluorescência 

 

Cultura de leptospiras patogênicas atenuadas de L. interrogans sorovar Copenhageni 

(M20), cultivadas por 7 dias foram centrifugadas a 6000 rpm, por 15 minutos. O sedimento 

bacteriano foi lavado 3 vezes com  PBS ls. Após centrifugação por mais 15 minutos a 6000 

rpm, o sedimento foi ressuspenso, em uma solução de 200 μL, contendo 2 % de 

paraformaldeído e incubado por 40 minutos a 30 ºC. Em seguida, as amostras foram 
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bloqueadas por 2 horas, a 30 ºC, com 200 µL de PBS ls, contendo 5 % de BSA com o 

anticorpo primário respectivo à amostra (diluído 1:50). Após a incubação, as amostras 

foram novamente centrifugadas por 15 minutos, a 6000 rpm, e o sedimento bacteriano 

resultante foi ressuspenso em uma solução de PBS ls com 5 % de BSA, contendo antissoro 

gerado contra LipL46 (Santos et al., 2017), proteína de membrana externa, PBS  e contra 

proteína recombinante, na diluição 1:50, por 2 h a 30 ºC. Em seguida, as amostras foram 

lavadas com PBS ls, acrescido de 5 % de BSA, e incubadas com anticorpo secundário anti-

IgG de camundongo, conjugado com FITC, juntamente com iodeto de propídeo (IP, Sigma-

Aldrich), por 16h, a temperatura ambiente. A solução foi centrifugada e o sedimento 

bacteriano foi lavado duas vezes com PBS ls, contendo 5 % de BSA. As bactérias foram 

ressuspensas em 50 μL de PBS ls, acrescido de 50 μL de antifade. As imagens foram 

capturadas em microscópio de imunofluorescência confocal de varredura à laser, modelo 

LSM 510 META (Carl Zeiss Inc., Alemanha), processo FAPESP 2000/11624-5, alocado no 

Departamento de Parasitologia do Instituto Butantan. Foi utilizado aumento de 600 vezes 

(FITC: excitação 488 nm, e emissão 500-550 nm; IP: excitação 543 nm, e emissão 612-619 

nm).  

 

3.14. Detecção de anticorpos IgG em soros de pacientes confirmados com 

leptospirose 

 

A detecção de anticorpos IgG em soros de pacientes diagnosticados com 

leptospirose, foi realizada por ELISA. A proteína recombinante foi imobilizada em placa de 

microdiluição (sensibilização: 250 ng de proteína por poço, diluída em tampão carbonato 

0,1 M, pH 9,6). A placa foi incubada por 12 horas a 4 ºC, foi lavada 3 vezes com PBS-T, 

bloqueadas com 200 µL por poço de PBS-T/Leite, e incubada por 2 horas a 37 ºC. Os soros 
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humanos foram diluídos 1:100 em extrato de E. coli (10 %), e adsorvidos em placa de 

ELISA (Costar) por 1 hora, para remover anticorpos inespecíficos contra proteínas de E. 

coli. A interação com a proteína recombinante aconteceu por 1 hora, em temperatura 

ambiente. Foram adicionados 50 µL/poço da solução de bloqueio contendo o anticorpo 

secundário anti-IgG humano conjugado com peroxidase (Sigma - Aldrich), na diluição de 

1:5000. A revelação foi efetuada como descrito acima. A reatividade dos soros foi obtida a 

partir da média da duplicata. Para a determinação da frequência de pacientes positivos para 

a presença de anticorpos, foi utilizado um valor de corte, baseado na densidade óptica da 

mistura (pool) de soros humano comercial (Sigma - Aldrich), de indivíduos sadios: a média 

dos valores de absorbância, somada ao desvio padrão, vezes três. Os soros de pacientes 

diagnosticados com leptospirose pertencem a uma soroteca do Instituto Adolfo Lutz e 

foram cedidos pela Dra. Eliete C. Romero. 

 

 

3.15.Avaliação de interação da proteína recombinante a componentes do hospedeiro 

 

Foram empregadas as seguintes macromoléculas nos estudos de adesão: laminina, 

colágeno tipo IV, fibronectina celular, fibronectina plasmática, colágeno tipo I, vitronectina, 

elastina, fibrinogênio, plasminogênio (Sigma-Aldrich Corporate, St Louis, MO, EUA), C4BP 

e FH (EMD Chemicals, Inc - San Diego, CA, EUA). Os componentes foram diluídos (1 μg 

por poço), em PBS, e adsorvidos em placas de ELISA. BSA e fetuína foram utilizados como 

controle negativo. As placas foram incubadas por 12 horas, a 4 ºC. Após esse período, as 

placas foram lavadas 3 vezes com PBS-T, e bloqueadas com 200 µL/poço de PBS-T + 1 % 

BSA, por 2 horas a 37 ºC. Foi adicionado 1 μg da proteína recombinante em  100µL de PBS, 

por poço. As placas foram incubadas por 2 horas a 37 ºC. A detecção da proteína ligada aos 
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componentes foi feita com uma mistura de soros policlonais, na diluição 1:5000. As placas 

foram incubadas por 2 horas a 37 ºC. Foram adicionados 100 μL por poço do anticorpo 

secundário anti-IgG de camundongo, conjugado com peroxidase, na diluição de 1:10000, por 

1 hora a 37 ºC. A reação foi revelada como descrito anteriormente. O experimento foi 

realizado em triplicata para cada componente, e a atividade basal (branco), foi avaliada na 

ausência de proteína. Na análise estatística, a média dos valores de absorbância de cada 

componente foi comparada com a média apresentada pelos controles negativos, por meio do 

teste t-Student. Foi considerado p < 0,05, estatisticamente significativo.  

 

 

3.16.Curva de dose-resposta da ligação da proteína recombinante aos componentes: 

PLG e laminina 

 

Para os componentes em que foi verificada ligação significativa com a proteína 

recombinante, foi realizada uma curva de dose-resposta ou dose-dependência, com o intuito 

de verificar a afinidade de ligação. Para tal, as placas de microdiluição foram imobilizadas 

com 1 µg/poço de cada componente, ou BSA, como controle negativo. As placas foram 

incubadas por 12 horas a 4 ºC, lavadas e bloqueadas. Após o bloqueio, foram adicionadas 

concentrações decrescentes, por diluição seriada, da proteína recombinante, inicialmente a 1,5 

µM, diluída em PBS, e a reação prosseguiu como descrito no ensaio acima. Quando a 

saturação foi atingida, os valores de absorbância foram utilizados para calcular a constante de 

dissociação (KD), de acordo com o método descrito por (Lin et al., 2009), com base na 

equação KD = (Amax. [proteína]/A) – [proteína], na qual A é a absorbância em uma 

determinada concentração da proteína, Amax é a absorbância máxima para o leitor de placas 

de ELISA; que é obtida na saturação da ligação, [proteína] é a concentração de proteína, e KD 



48 
 

é a constante de dissociação do equilíbrio, para uma dada absorbância em uma dada 

concentração de proteína.  

 

 

3.17. Ensaio para avaliar o bloqueio da ligação pela incubação ativa com soro anti-

proteína recombinante 

 

Foi verificado o efeito dos anticorpos contra a proteína recombinante, na ligação aos 

componentes de maneira dose-dependente. Assim, 1 µg/poço de cada componente foi 

imobilizado em placa de microdiluição por 12 horas a 4 ºC. As placas foram lavadas e 

bloqueadas como descrito acima. As proteínas recombinantes foram incubadas por 2 horas a 

37 ºC, com o respectivo antissoro diluído de 1:50 até 1:400. Soros de animais, imunizados 

com PBS (soro não imune), foram utilizados como controle negativo. A interação das 

proteínas recombinantes foi detectada com anticorpo monoclonal anti-his conjugado à 

peroxidase (Sigma-Aldrich). Para análises estatísticas, a média dos valores de absorbância por 

tratamento, foi comparada a média das proteínas não tratadas com anticorpo, pelo teste t-

Student. Foi considerado p < 0,05; estatisticamente significativo. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de ligação. 

 

 

3.18. Efeito do ácido aminocapróico (ACA) na ligação da proteína recombinante ao 

PLG 

 

A proteína recombinante foi diluída em 25 μg/mL, em tampão contendo ácido-6- 

aminocapróico (ACA; Sigma-Aldrich), um análogo de lisina, em concentrações de 0, 2 e 20 
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mM; com o objetivo de avaliar a importância dos resíduos de lisina na interação da proteína 

com o PLG. As soluções foram adicionadas aos poços nos quais o PLG havia sido 

imobilizado por 12 horas a 4 ºC. A interação das proteínas recombinantes com PLG, na 

presença de ACA, foi detectada pelo soro anti-proteína (1:5000). O teste t- Student foi 

utilizado para comparar a média de absorbâncias obtida pela proteína, incubada com ACA, e a 

média dos valores obtidos pela ligação da proteína, sem o competidor. Foi considerado p < 

0,05; estatisticamente significativo. 

 

 

3.19. Efeito de desnaturação da proteína recombinante na ligação com os componentes 

 

Com o intuito de verificar o efeito da estrutura secundária da proteína recombinante na 

interação aos componentes, a proteína (10 µg/mL) foi submetida à desnaturação, à 

temperatura de 96 ºC por 10 minutos. Em seguida, foi incubada em placa de microdiluição, 

onde os componentes foram previamente imobilizados. A detecção da ligação foi realizada 

conforme descrito no ensaio anterior de interação. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de ligação e a média dos valores de absorbância, foi comparada à dos valores 

obtidos pela ligação da proteína não-desnaturada, pelo teste t-Student. Foi considerado p < 

0,05; estatisticamente significativo. 

 

 

3.20. Avaliação da participação de resíduos de açúcar na ligação da laminina 

 

A laminina foi diluída em tampão contendo 50 mM de acetato de sódio pH 5,0, na 

concentração final de 10 µg/mL, e imobilizada em placa de ELISA (Barbosa et al., 2006). Em 
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seguida, a placa foi tratada com diferentes concentrações de 0 a 100 mM de metaperiodato de 

sódio (Sigma - Aldrich), por 1 hora, à temperatura ambiente, com o intuito de oxidar os 

resíduos de açúcar na laminina. Após o tratamento, a proteína recombinante foi adicionada 

aos poços na concentração de 2,5 μg/poço. Para as análises estatísticas, a média dos valores 

de absorbância da ligação da proteína recombinante/laminina oxidada, foi comparada com a 

média dos valores obtidos pela ligação da proteína à laminina sem oxidação, pelo teste t-

Student. Foi considerado p < 0,05, estatisticamente significativo. 

 

 

3.21. Avaliação de atividade enzimática da PLA  

 

Com a intenção de verificar se o PLG ligado à proteína recombinante consegue ser 

convertido à sua forma enzimaticamente ativa, a PLA, realizou-se o ensaio a seguir: as placas 

de ELISA foram incubadas com 1 μg/poço da proteína recombinante, ou BSA, empregado 

como controle negativo. Após a incubação por 12 horas, a 4 ºC, processo de lavagem, e 

bloqueio com PBS-T/ 1% BSA, por 2 horas a 37 ºC; foi adicionado 1 μg de PLG por poço, 

para permitir a interação com a proteína recombinante. Em seguida, foi adicionado a 

determinados poços, 4 ng de ativador de PLG, tipo uroquinase (uPA – Sigma- Aldrich), e 0,4 

nM do substrato cromogênico para plasmina (D-valyl-leucyl-lysine-p-

nitroanilidedihydrochloride – Sigma-Aldrich). Foram incluídos controles, nos quais um dos 

componentes foi omitido (PLG, uPA ou substrato). As placas foram incubadas por 12 horas, a 

37 ºC, e a degradação do substrato foi medida por meio de leitura em espectrofotômetro a 405 

nm. O teste t- Student foi utilizado para comparar a média dos valores de absorbância para o 

tratamento completo, com a média dos poços com BSA. Foi considerado p < 0,05; 

estatisticamente significativo. 
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3.22. Ensaio de captura do PLG do soro humano normal (NHS) pela proteína 

recombinante 

 

As placas de ELISA foram incubadas com a proteína recombinante (25 μg/mL), ou 

gelatina (10 μg/mL). Após a incubação por 12 horas, a 4 ºC, e processo de lavagem, a placa 

foi bloqueada com 200 μl por poço, da solução SuperBlockT20 (TBS) (Thermo Scientific), 

por 40 minutos, a temperatura ambiente. Após o bloqueio, foi adicionado soro humano 

normal (NHS) (Sigma-Aldrich), diluído em série (0 a 30 %), incubado por 1 hora e 30 

minutos, em temperatura ambiente. Após o processo de lavagem, a ligação da proteína 

recombinante aos componentes, foi detectada por anticorpo contra cada componente. A 

absorbância foi medida em espectrofotômetro (Thermo Scientific), no comprimento de onda 

de 492 nm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Seleção in silico dos genes LIC10592, LIC10734 e LIC10920 

 

                  Ao explorar sequências genômicas de patógenos, utilizando-se a vacinologia 

reversa, pode-se identificar fatores de virulência e, consequentemente, antígenos. 

Tradicionalmente, as vacinas foram desenvolvidas ao cultivar agentes infecciosos, e isolar o 

patógeno inteiro inativado, ou alguns dos seus componentes purificados. Há 20 anos, a 

vacinologia reversa permitiu a descoberta e o design de vacinas com base em informações 

decorrentes da sequência de genomas microbianos, ao em vez do crescimento dos patógenos. 

Hoje, a descoberta de alto rendimento de anticorpos humanos, sequenciamento do repertório 

de células B e a crescente caracterização estrutural de antígenos indutores e epítopos, 

fornecem a compreensão molecular e mecanicista para impulsionar a descoberta de novas 

vacinas, o que anteriormente seria impossível (Rappuoli et al., 2016). 

                   Com a disponibilidade da sequência genômica de L. interrogans sorovar 

Copenhageni (Nascimento et al., 2004b), por meio de ferramentas de bioinformática, pode-se 

separar as sequências codificadoras de proteínas, expressas na membrana externa da célula da 

leptospira ou que possuem peptídeo sinal de exportação, e hipotéticas (função desconhecida). 

Na seleção, 2000 sequências codificadoras foram identificadas, e com base em outras 

análises, 437 proteínas passaram para a fase seguinte, com foco na identificação de proteínas 

de superfície, conservadas entre os sorovares patogênicos de leptospira. Devido à localização, 

elas podem participar das interações patógeno-hospedeiro, e ainda ser alvo do sistema imune. 

Ao escolher sequências com essas características, nosso grupo clonou e expressou várias 

proteínas que foram caracterizadas como novas adesinas de leptospira, como no projeto em 

questão. 
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          Assim, o primeiro passo da seleção foi realizado pelo software LipoP (Juncker et al., 

2003), para predição de lipoproteínas. Os dados obtidos mostraram que as sequências 

LIC10734 e LIC10592 apresentam o sinal de exportação SpI, e a LIC10920, apresenta o sinal 

SpII. Enquanto, o primeiro sinal é reconhecido pela peptidase sinal I, para clivagem do 

peptídeo sinal, SpII é um sinal de clivagem e lipidação na cisteína N-terminal da proteína, que 

possivelmente será ancorada à membrana da célula, e é predita como lipoproteína. 

           Análises realizadas pelos programas PSORT (Nakai et al., 1991) e CELLO (Yu et al., 

2006; 2010), utilizados para predizer o compartimento celular que a proteína se localiza, 

apresentaram dados divergentes. Enquanto, os dados obtidos pelo PSORT, mostraram que os 

três genes são de membrana interna, o programa CELLO prediz que a LIC10592 é 

citoplasmática, a LIC10734, é de membrana externa, e a LIC10920, extracelular. Apesar da 

discrepância encontrada entre os dados in silico, a predição realizada pelo programa LipoP, 

oferece maior credibilidade para o nosso trabalho, devido ao fato desse programa ter sido 

treinado para avaliar as sequências lipobox de espiroquetas. 

O próximo passo foi à verificação da presença de domínios proteicos conservados. A 

análise desses domínios é interessante, porque diversas proteínas presentes na superfície 

celular carregam em suas estruturas, sequências conservadas que são responsáveis por 

desempenhar uma função específica. Para essa análise, os programas PFAM (Sonnhammer et 

al., 1997), SMART (Letunic et al., 2006; Schultz et al., 1998), e PSIPRED foram utilizados. 

De todas as sequências analisadas, apenas a LIC10592 apresentou um domínio conhecido 

como Omp-A-like. Esse domínio conservado está presente em proteínas de membrana externa 

de diferentes espécies de bactérias gram-negativas. 

Para verificar se as sequências selecionadas são conservadas entre as espécies e 

sorovares de leptospiras, a ferramenta BLAST foi utilizada, e por análise comparativa com as 

sequências de aminoácidos preditas, foi constatada a similaridade com as sequências 
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disponíveis no banco de dados do NCBI. O fato das sequências apresentarem alto grau de 

conservação in silico com sequências de leptospiras patogênicas, as torna bons alvos de 

estudo, uma vez que o objetivo é o encontro de antígenos conservados. Os filogramas gerados 

a partir do programa Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), mostraram 

que as sequências LIC10734, LIC10592 e LIC10920 são conservadas entre as diferentes 

espécies e sorovares patogênicos (Figura 7). A tabela 2 resume os dados obtidos após as 

análises in silico. 

 

 LIC10592 LIC10734 LIC10920 

PSORT Membrana interna Membrana interna Membrana interna 

CELLO Citoplasmática Membrana externa Extracelular 

LipoP SpI SpI SpII 

 

Tabela 2. Predição in silico realizada pelos programas PSORT
1
, CELLO

2
 e LipoP

3
. SpI – sítio de 

clivagem e exportação, SpII – sítio de clivagem e lipidação, na cisteína N-terminal da proteína, que 

possivelmente será ancorada à membrana da célula. 

Fontes:   

1. http://www.psort.org/psortb/ 

2. http://cello.life.nctu.edu.tw/ 

3. http://www.cbs.dtu.dk/services/LipoP/ 
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 C 

 

 

Fig.7. Conservação das sequências genômicas entre espécies e sorovares de leptospiras. As 

porcentagens indicam o grau de similaridade entre as sequências de aminoácidos, sendo Leptospira 

interrogans sorovar Copenhageni o referencial. Os filogramas foram gerados a partir de dados 

disponíveis no NCBI, pelo programa Clustal Omega, e mostram, em vermelho, as estirpes 

patogênicas, em azul as intermediárias, e em verde as saprófitas. O filograma (A) é referente à 

sequência LIC10592, (B) LIC10734 e (C) LIC10920.  

 

 

4.2. Clonagem dos genes LIC10592, LIC10734 e LIC10920  

 

                  Os genes LIC10734, LIC10920 e LIC10734 foram amplificados por PCR 

utilizando oligonucleotídeos específicos desenhados a partir do DNA genômico de 

L.interrogans sorovar Copenhageni (Tabela 1). Os fragmentos amplificados apresentaram o 
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tamanho esperado de 795, 756 e 1368 pb, para LIC10734, LIC10920, e LIC10592, 

respectivamente (Figura 8A). Os fragmentos amplificados foram purificados do gel e 

clonados no vetor pGEM-T Easy. Esse vetor apresenta timidinas nas extremidades 3’, o que 

facilita a ligação de produtos de PCR amplificados com a enzima Taq polimerase, e ainda 

possibilita a seleção de clones positivos, por meio da seleção azul/branco. Assim, após o 

ensaio de ligação dos fragmentos amplificados com o pGEM-T Easy, linhagens de E.coli 

DH5α, foram transformadas e as colônias brancas, que são provavelmente positivas, foram 

selecionadas para extração do plasmídeo.  

                Os fragmentos liberados, referente aos genes LIC10734, LIC10920 e LIC10592, 

são demonstrados na figura 8B, após um ensaio de digestão realizado com as enzimas de 

restrição XhoI e HindIII. Novamente, os fragmentos de interesse foram purificados para 

serem clonados no vetor de expressão pAE. Após o ensaio de ligação, E.coli DH5α foram 

transformadas, e tiveram seus plasmídeos extraídos para análise da presença do inserto. Na 

figura 8C, é mostrada a liberação dos respectivos fragmentos: LIC10734, LIC10920, e 

LIC10592, de um dos clones selecionados para o estudo.  
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Fig.8. Análise do inserto de DNA durante o processo de clonagem dos genes de interesse. A: é 

visualizado géis de agarose indicando o produto de reação de cada PCR resultante das três sequências: 

LIC10734, LIC10920, e LIC10592, respectivamente. B: é mostrado os fragmentos de DNA gerados 

do vetor pGEM-Teasy após teste de digestão com enzimas de restrição XhoI e HindIII. C: Análise dos 

fragmentos de DNA liberados do vetor pAE, após digestão com as enzimas de restrição XhoI e 

HindIII.  
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Os clones selecionados como positivos foram posteriormente analisados por 

sequenciamento, pelo método de terminação de cadeia. Os dados obtidos mostraram que os 

genes LIC10734 e LIC10920 foram clonados em fase correta de leitura, não apresentaram 

nenhum tipo de mutação, e todas as construções apresentaram o códon de início ATG, 

seguido dos códons que codificam para os 6 resíduos de histidinas, códons que correspondem 

ao sítio de restrição, e o início do gene (Figura 9). A LIC10592, apesar de ter sido capaz de 

liberar um fragmento, não foi identificada no sequenciamento. Por esse motivo, o trabalho 

com esse gene foi interrompido. 
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Fig.9. Análise dos gráficos obtidos no sequenciamento dos genes LIC10734 e LIC10920. 

As sequências destacadas mostram o códon de início ATG, os códons referentes às 6 

histidinas, as enzimas de restrição, e o início do gene de interesse.  
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4.3. Expressão dos genes LIC10734 e LIC10920 em linhagens de E.coli  

 

Com o objetivo de verificar se os genes clonados expressam a proteína recombinante, 

o vetor pAE contendo os genes LIC10734 e LIC10920 foi introduzido na linhagem de E.coli 

BL21DE3 Star pLysS. Essa linhagem foi cultivada a 37ºC até a DO de 0.6, onde foi 

adicionado 1 mM de IPTG. Após 3 horas do crescimento bacteriano, as células foram 

recuperadas por centrifugação e o sedimento celular foi lisado para obtenção das frações 

solúvel e insolúvel. Os resultados de expressão da LIC10734 visualizado na Figura 10A 

mostra que a proteína foi expressa majoritariamente na fração insolúvel. Essa expressão foi 

confirmada posteriormente por Western Blot, após o uso de anticorpos monoclonais anti-his 

(Fig. 10B), que reconhecem especificamente os resíduos de histidina adicionados na região n-

terminal da proteína recombinante.  

 

Fig. 10. Análise da expressão da proteína recombinante LIC10734. SDS-PAGE 12% (A) e 

Western Blot (B), indicam a expressão da LIC10734 na estirpe de E. coli BL21 DE3 Star pLysS. 

Colunas: 1 - Antes da indução, 2 - Após a indução, 3 - Fração solúvel e 4 - Fração insolúvel. 
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Na figura 11A é mostrado o perfil de expressão da LIC10920. A proteína 

recombinante rLIC10920 também foi expressa na forma de corpúsculo de inclusão. A 

expressão da rLIC10920 na fração insolúvel foi confirmada após o uso de anticorpo 

monoclonal anti-his (Figura 11B).   

 

Fig. 11. Análise da expressão da proteína recombinante LIC10920. SDS – PAGE 12% (A), e 

Western Blot (B), indicam a expressão da LIC10920 na estirpe de E. coli BL21 DE3 Star pLysS. 

Colunas: 1 - Antes da indução; 2 - Após a indução; 3 - Fração solúvel e 4 - Fração insolúvel. 

 

 

4.4. Purificação das proteínas recombinantes por cromatografia de afinidade ao 

metal 

 

Para purificação das proteínas recombinantes, a linhagem BL21 DE3 Star pLysS, foi 

cultivada seguindo as condições descritas acima. Como as duas proteínas foram expressas na 



64 
 

forma insolúvel, após o processo de lise, o sedimento celular foi solubilizado em tampão de 

desnaturação contendo 8M de uréia. Inicialmente, a LIC10734 (27 kDa) foi purificada por 

cromatografia de afinidade ao metal utilizando o aparelho Akta Prime. Como a proteína 

rLIC10734 foi obtida na forma insolúvel, realizamos o método de renaturação na coluna na 

tentativa de obtermos a proteína estruturada. No entanto, após a visualização das frações 

eluídas em SDS-PAGE 12 %, não foi possível identificar uma banda majoritária, 

correspondente a rLIC10734 (Figura 12A).  

A seguinte tentativa de purificação foi realizada na bancada, também utilizando 

cromatografia de afinidade, e o processo de renaturação foi realizado na coluna. Na Figura 

12B, é mostrado um gel SDS-PAGE 12 % contendo as frações eluídas com alta concentração 

de imidazol. Novamente, várias bandas proteicas foram visualizadas, demonstrando que esse 

processo, não foi eficiente na obtenção da proteína pura.  

Assim, o próximo passo foi modificar o processo de purificação. Desta vez, a proteína 

rLIC10734 foi solubilizada com 8M de uréia e purificada por cromatografia de afinidade, na 

sua forma desnaturada. A Figura 12C, mostra as frações eluídas em SDS-PAGE 12 %. Apesar 

da purificação ter sido realizada com sucesso, após o processo de renaturação, realizado por 

diálise, a proteína precipitou e não conseguimos realizar sua quantificação. Devido às 

dificuldades para obter a proteína rLIC10734 purificada, o trabalho com ela foi interrompido. 

Assim, os resultados apresentados daqui em diante serão referentes à proteína rLIC10920. 
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Fig.12. Análise de proteína recombinante durante o processo de purificação (rLIC10734). A - 

Frações eluídas é demostrada em SDS-PAGE 12 % após o processo de purificação pelo aparelho 

AKTA. B - Purificação realizada de forma manual utilizando o método de renaturação na coluna. As 

frações eluídas com alta concentração de imidazol é demonstrada em gel SDS-PAGE 12 %. C - 

Purificação da proteína rLIC10734 solubilizada com uréia e purificada na sua forma desnaturada.  

 

Como a proteína rLIC10920 também foi expressa na forma insolúvel, essa foi 

solubilizada em tampão de desnaturação. A purificação da LIC10920 (25 kDa) foi realizada 

na bancada por cromatografia de afinidade. O método de renaturação foi realizado na coluna, 

onde concentrações decrescentes de uréia foram aplicadas na coluna de cromatografia. Após o 

processo de renaturação, tampões contendo baixas concentrações de imidazol foram utilizados 

para remover os contaminantes fracamente associados, e a proteína foi eluída com imidazol.  

As frações eluídas foram analisadas por SDS-PAGE 12 %. As frações correspondentes 

a rLIC10920 foram divididas em alíquotas mais e menos concentradas, e submetidas ao 

processo de diálise em tampão PBS. Após a diálise, a concentração de massa das alíquotas 

mais concentradas (Figura 13A) e menos concentradas (Figura 13B) foram estimadas pelo 

software GelQuant por comparação com alíquotas de massa conhecida de BSA.  

 

 

Fig.13. Quantificação da proteína recombinante rLIC10920. Alíquotas mais concentradas (A) e 
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menos concentradas (B) foram separadas e submetidas ao processo de diálise. Em seguida, frações 

dialisadas foram visualizadas em SDS-PAGE 12 % e sua concentração foi estimada por comparação a 

concentrações conhecidas de BSA. As colunas 5, 6 e 7, correspondem a concentração de 4 μg/μL, 2 

μg/μL e 1 μg/μL de BSA, respectivamente.  

 

           4.5. Avaliação da estrutura secundária por dicroísmo circular (DC) 

 

Com o objetivo de verificar se a proteína obtida após a purificação foi renaturada, 

avaliou-se a estrutura secundária da mesma, por dicroísmo circular. Assim, a proteína 

recombinante purificada foi dialisada em tampão apropriado e submetida à técnica de 

dicroísmo circular. Baseado na absorção desigual da luz circularmente polarizada, estruturas 

proteicas apresentam espectros característicos.  

Proteínas que apresentam estruturas em α-hélice geram picos negativos na faixa de 

208 e 222 nm, e um pico positivo em aproximadamente 193 nm. Ao passo que proteínas com 

predomínio de folhas-β, geram um pico negativo na faixa de 218 nm e um pico positivo em 

195 nm (Greenfield et al., 2006).  

A partir do espectro obtido por essa técnica, podemos evidenciar que a rLIC10920 

apresenta estruturas secundárias, e análise in silico realizada pelo programa CAPITO, sugere 

a presença de 39 % de estruturas do tipo folha β,19 % de estruturas do tipo α-hélice e 42 % de 

estruturas irregulares (Figura 14). Os dados experimentais, divergem em comparação com os 

teóricos, que indicam 68 % de estruturas do tipo folha β, 0 % de estruturas do tipo α-hélice e 

32 % de estruturas irregulares. A predominância de estruturas do tipo folha β, também foi 

obtida para outras proteínas já analisadas pelo laboratório, como 51 % para Lsa19 e 50 % para 

Lsa14 (Figueredo et al., 2017), e 37 % para Lsa25.6 e 42 % para Lsa16 (Pereira et al., 2017), 

indicando adequação para estudos adicionais. 
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Fig.14. Espectro de dicroísmo circular da proteína rLIC10920. A análise in silico realizada pelo 

programa CAPITO, sugere a presença de 39 % de estruturas do tipo folha β,19 % de estruturas do tipo 

α-hélice e 42 % de estruturas irregulares. 

 

4.6. Produção de anticorpos anti-rLIC10920 

 

           Esta etapa do trabalho consiste em produzir anticorpos policlonais contra a 

rLIC10920 com o objetivo de analisar a atividade antigênica da proteína recombinante em 

camundongos. Sendo assim, os animais foram sangrados via plexo retro-orbital para obtenção 

do soro imune. A produção de anticorpos anti-LIC10920 foi analisada por ELISA. Os 

resultados obtidos mostraram que a rLIC10920 pode induzir a formação de altos títulos de 

anticorpos, logo após a segunda imunização (Figura 15).  
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Fig.15. Avaliação da produção de IgG total de rLIC10920. Camundongos BALB/c foram 

imunizados 3 vezes com a proteína recombinante rLIC10920 e sangrias foram realizadas após duas 

semanas de cada imunização. O soro dos animais foram coletados e o título de anticorpos IgG foi 

dosado por ELISA. 

 

Com intuito de observar a especificidade dos anticorpos gerados contra a rLIC10920, 

um ensaio de Western Blot foi realizado. Assim, a proteína rLIC10920 e a proteína 

rLIC13479, usada como controle, foram aplicadas em SDS-PAGE 12 % (Figura 16A) e 

transferida para uma membrana de nitrocelulose. O soro policlonal obtido contra as proteínas 

recombinantes foram utilizados na diluição de 1:3000 para a proteína rLIC10920 e na diluição 

de 1:800 para a proteína rLIC13479. Anticorpos monoclonais anti-his também foram 

utilizados para confirmar o reconhecimento específico das proteínas recombinantes.  

Assim, quando a membrana foi marcada com o anticorpo monoclonal, foi possível 

detectar duas bandas correspondentes à proteína de interesse (figura 16B). Ao passo que, o 

tratamento realizado com anti-rLIC10920 ou anti-rLIC13479 revelam a presença de uma 

banda única na altura esperada de 25 kDa e de 46 kDa, respectivamente (Figura 16C e Figura 

16D). 
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Fig. 16. Confirmação da especificidade do anticorpo de rLIC10920. A - As proteínas rLIC10920 e 

rLIC13479, foram submetidas à eletroforese em gel SDS-PAGE 12 % e transferidas para membrana 

de nitrocelulose, onde foram marcadas pelo tratamento com anticorpos específicos. Em B, a 

membrana foi tratada com anticorpos monoclonais anti-his. Em C, com anti-rLIC10920 na diluição 

1:3000. Por fim, em D, com anti-rLIC13479. 

 

 

            4.7. Ensaio de localização celular de proteína na bactéria intacta 

 

Outra forma de avaliação da localização celular da proteína nativa, foi o ensaio com 

bactérias intactas. Nesse experimento, a estirpe patogênica L. interrogans sorovar 

Copenhageni, e a saprofítica L. biflexa sorovar Patoc 1 (apresenta 45 % de similaridade com a 

LIC10920), foram crescidas durante 7 dias. O sedimento celular recuperado foi tratado com 

anticorpo anti-LIC10920 por 2 horas. Em seguida, a detecção indireta da LIC10920 na 

superfície da bactéria foi realizada pela marcação com anticorpos IgG conjugado a FITC. 

Como controle positivo, leptospiras foram tratadas com anticorpo anti-LipL46, por essa 

proteína já ter sido bem caracterizada como de membrana externa, em trabalhos anteriores do 

grupo; enquanto os soros de animais imunizados com PBS e com a proteína DnaK 

(citoplasmática), foram utilizados como controle negativo. A leitura da fluorescência foi 
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detectada pelo aparelho Fluoroskan.  

Os resultados obtidos sugerem que a proteína LIC10920 está presente na superfície de 

L. interrogans, visto que valores de absorbância muito superiores foram observados em 

relação aos controles negativos, DnaK e PBS. Além disso, os valores de absorbância 

observados na estirpe saprofítica, foram similares aos controles negativos, mostrando que 

apesar de existir identidade entre as sequências, os anticorpos gerados contra a rLIC10920 

foram capazes de reconhecer apenas a proteína presente na estirpe patogênica (Figura 17).   

 

Fig.17. Avaliação da localização da proteína nativa em leptospiras intactas. Leptospiras 

patogênicas e saprofíticas foram tratadas com antissoro obtido contra a proteína rLIC10920, seguido 

da incubação com anti-IgG conjugado a FITC. Placas de microdiluição foram lidas a uma excitação de 

485 nm e 538 nm de emissão. (*p<0,05). 

 

4.8. Ensaio de localização celular de proteína por imunofluorescência 

 

         Com o objetivo de confirmar se a proteína LIC10920 está localizada na 

superfície da bactéria, conforme predito in silico pelo programa LipoP, um ensaio de 

imunofluorescência foi realizado. As leptospiras foram incubadas com um anticorpo 

conjugado com o corante FITC, e também com IP, para marcação do DNA. Os resultados 

obtidos após sobreposição das imagens dessas duas colorações, sugerem a presença da 



71 
 

LIC10920 na superfície da bactéria, visto que um forte sinal fluorescente foi detectado nas 

leptospiras tratadas com anti-LIC10920, similar ao controle positivo LipL46. O grupo tratado 

apenas com soro anti-PBS, apresentou fluorescência apenas no vermelho (Figura 18). 

Fig.18. Imunofluorescência de leptospiras tratadas com soro anti-rLIC10920. Primeira coluna 

(em vermelho), marcação do DNA por IP; segunda (em verde), marcação com anticorpos IgG 

conjugados com FITC; última coluna, sobreposição das anteriores. LipL46 - tratamento com a 

proteína de membrana externa utilizada como controle positivo; Não - imune - tratamento com 

antissoro produzido em animais imunizados apenas com PBS e adjuvante; e LIC10920 - tratamento 

com o antissoro produzido para a proteína de interesse. FITC: excitação 488 nm, emissão 500 - 550 

nm; IP: excitação 543 nm, emissão 612 - 619 nm. 

 

 

4.9. Detecção de anticorpos IgG em soros de pacientes confirmados com leptospirose 
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                Nessa etapa do trabalho, a reatividade da rLIC10920 foi investigada com 20 

amostras pareadas de soros de pacientes diagnosticados com leptospirose. Esses soros 

correspondem a fase inicial da doença, quando os pacientes ainda apresentam um resultado 

negativo para leptospirose (MAT-) e soros da fase convalescente quando os indivíduos 

apresentam anticorpos contra leptospira (MAT+). Um pool de soros de indivíduos saudáveis, 

ou seja, que não entraram em contato com leptospiras, foi utilizado para estabelecer uma linha 

de corte para as amostras reativas. A reatividade da rLIC10920 com essas amostras foi 

avaliada por ELISA.  

                 Os resultados gerados, mostram que rLIC10920 foi capaz de reagir com 50 % das 

amostras de fase inicial da doença, e com 60 % das amostras correspondente a fase 

convalescente. Esses dados sugerem que a LIC10920 pode ser expressa durante a infecção, 

visto que metade dos soros de indivíduos infectados foi capaz de reconhecer a proteína 

recombinante (Figura 19). Porém, o grupo já obteve melhores resultados, como por exemplo 

com Lsa25.6 e Lsa16 (Pereira et al., 2017), que foram reconhecidas pelos anticorpos nas duas 

fases da doença, com 70 % e 80 % para (MAT-), e 80 % e 85 % para (MAT+).  

                   É interessante notar que o reconhecimento da rLIC10920, ocorreu já no início da 

infecção, onde o método de MAT ainda não é capaz de detectar uma resposta imunológica. 

Apesar da amostra testada ser pequena, os dados apontam certo potencial para rLIC10920 ser 

utilizada como alvo para diagnóstico inicial da doença.  

 



73 
 

 

 

Fig.19. Avaliação da reatividade da proteína recombinante com anticorpos IgG em amostras de 

soros humanos. Um pool de soros de indivíduos saudáveis foi utilizado para estabelecer uma linha de 

corte para amostras reativas. A linha de corte é definida pela média mais três desvios-padrão da 

absorbância de indivíduos saudáveis. A reatividade da rLIC10920 com essas amostras foi avaliada por 

ELISA.  

 

4.10. Interação da rLIC10920 com componentes do hospedeiro humano 

 

            A MEC é uma intrincada rede de macromoléculas, cujo principal papel inclui suporte 

e conexão de células e tecidos; e composição e a organização estrutural influencia vários 

processos biológicos. Duas classes principais de macromoléculas a constituem: (1) cadeias de 

polissacarídeos de glicosaminoglicanos (GAGs) (Varki et al., 2009); e (2) proteínas fibrosas, 

como colágeno, elastina, fibronectina e laminina (Alberts et al., 2007); e assim, também pode 

servir para a anexação da colonização de microrganismos.  

             Até a data, várias proteínas recombinantes de leptospira de ligação a MEC foram 

publicadas (Vieira et al., 2014). Essas são potenciais adesinas entendidas como participantes 

dos passos iniciais do processo de colonização da leptospira patogênica. Nosso grupo é 

dedicado a explorar as sequências do genoma de L. interrogans e pesquisar possíveis 
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proteínas que poderiam mediar as interações patógeno-hospedeiro (Vieira et al., 2014). 

             A adesão dos patógenos ao tecido hospedeiro é uma das etapas iniciais do processo de 

infecção. Essa interação, possivelmente ocorre por meio de proteínas expostas na superfície 

do patógeno, como tem sido observado em diferentes microrganismos patogênicos, que 

apresentam em sua superfície fatores de virulência responsáveis pela invasão e colonização 

inicial no hospedeiro (Chagnot et al., 2012). No caso das leptospiras, o mecanismo inicial de 

infecção ainda não é totalmente compreendido, apesar do grande avanço já obtido. Diversas 

proteínas de leptospiras que apresentam atividade de adesão já foram estudadas, 

demonstrando a importância delas no processo inicial da infecção (Vieira et al., 2014; 

Fernandes et al., 2016).  

                Assim, com o objetivo de avaliar se rLIC10920 é capaz de atuar como receptor na 

interação com componentes da matriz extracelular; laminina, fibronectina celular, elastina, 

colágeno I e IV e E-caderina foram imobilizados em placa de ELISA. As proteínas fetuína e 

BSA, foram usadas como controle negativo. Os resultados apresentados na Figura 20A, 

mostram que para todos os componentes testados, rLIC10920 foi capaz de interagir apenas 

com laminina, apresentando diferença estatisticamente significativa em relação aos controles 

negativos. Posteriormente, essa interação foi confirmada com anticorpos monoclonais que 

reconhecem especificamente os resíduos de histidina, presentes na proteína (Figura 20B).  
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A  

 

 

B 

 

 

Fig.20. Avaliação da ligação de rLIC10920 a componentes da matriz extracelular. A – 

Componentes da matriz extracelular foram imobilizados em placas de ELISA. Em seguida, a proteína 

recombinante foi adicionada para permitir interação com os componentes imobilizados. Essa Interação 

foi detectada pela incubação com anti-rLIC10920 seguido pela adição de anticorpos IgG conjugados 

com peroxidase. B – A interação com laminina foi confirmada após a adição de anticorpos 

monoclonais anti-his. Os dados representam o valor da média ± o desvio padrão de uma triplicata. A 

ligação da proteína a cada componente foi comparada estatisticamente com o controle BSA. (*p < 
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0,05) 

 Em seguida, a interação da rLIC10920 com componentes do plasma também foi 

avaliada, visto que diversos patógenos possuem a capacidade de evadir o sistema imune do 

hospedeiro utilizando esses componentes como alvo. A capacidade de leptospiras patogênicas 

interagir com PLG, Fg, fibronectina plasmática, FH e C4BP, tem sido demonstrada 

(Fernandes et al., 2016).  

              Assim, com o objetivo de verificar a interação da rLIC10920 com esses 

componentes, eles foram imobilizados em placa de ELISA, e em seguida incubados com a 

proteína recombinante. Essas interações foram avaliadas por anticorpos anti-LIC10920. Os 

resultados obtidos mostraram interação significativa da rLIC10920 com PLG e fibronectina 

plasmática, quando comparada com os controles BSA e fetuína (Figura 21A). Essas 

interações também foram confirmadas com anticorpos monoclonais anti-his (Figura 21B). 

 

            A 
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B 

 

Fig.21. Avaliação da interação de rLIC10920 a componentes do plasma do hospedeiro. A – 

Componentes do plasma humano foram imobilizados em placas de ELISA. Em seguida, a proteína 

recombinante foi adicionada para permitir interação com os componentes imobilizados. Essa interação 

foi detectada pela incubação com anti-rLIC10920 seguido pela adição de anticorpos IgG conjugados 

com peroxidase. B – A interação com PLG e fibronectina plasmática foi confirmada após a adição de 

anticorpos monoclonais anti-his. Os dados representam o valor da média ± o desvio padrão de uma 

triplicata. A ligação da proteína a cada componente, foi comparada estatisticamente com o controle 

BSA. (*p < 0,05) 

 

4.11. Curva de dose-resposta da ligação da proteína recombinante aos componentes da MEC 

e do plasma humano 

 

           A adesão de leptospiras às células de mamífero cultivadas foi relatada, e a eficiência da 

ligação foi correlacionada com a virulência bacteriana (Thomas & Higbie, 1990). 

Então, para verificar a afinidade de ligação da proteína recombinante à laminina, PLG 

e fibronectina plasmática, um ensaio de ELISA foi realizado para obtenção de uma curva de 

dose-resposta. Inicialmente, uma concentração fixa desses componentes foram imobilizados. 
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Em seguida, concentrações crescentes da rLIC10920 foram adicionadas para medir essas 

interações. Os resultados mostram que a rLIC10920 interagiu de forma dose-dependente e 

saturável à laminina e ao PLG (Figura 22). O nível de saturação da ligação foi atingido em 

torno de 1,0 µM para os dois componentes testados. As constantes de dissociação foram 

calculadas com base nos dados obtidos. A interação da rLIC10920 com laminina apresentou 

Kd= 0,041 nM, e Kd= 0,031 nM com PLG. 

           A interação da rLIC10920 com fibronectina plasmática não foi dose-dependente, 

mesmo ao utilizar uma concentração quatro vezes maior da rLIC10920 (Figura 22C). Por esse 

motivo, a caracterização da interação da rLIC10920 com essa molécula, não foi realizada.  

 

 

 

Fig.22. Curva de dose-resposta da ligação da rLIC10920 aos componentes do hospedeiro.  Os 

componentes imobilizados foram incubados com concentrações crescentes da proteína recombinante. 

A detecção da ligação foi efetuada com antissoro respectivo, seguido pela adição de anti-IgG 

conjugado com peroxidase. A - Laminina, B - PLG, C - Fibronectina Plasmática. O BSA foi utilizado 

como controle negativo. 

 

 

         4.12. Caracterização da interação da proteína recombinante com laminina 

 

Laminina é uma glicoproteína heterotrimérica presente majoritariamente na membrana 
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basal, que desempenha importante função na adesão celular, migração, crescimento e 

regeneração. É uma proteína multi-adesiva que se liga a numerosos proteoglicanos, colágeno 

tipo IV e certos receptores nas superfícies das células, como integrinas, uma importante classe 

de moléculas de adesão celular (Chagnot et al., 2012). Como a rLIC10920 apresentou 

capacidade de interação com laminina, a caracterização dessa ligação foi analisada após a 

oxidação dos grupos hidroxila presentes nessa molécula.  

Assim, laminina foi tratada com concentrações crescentes de metaperiodato de sódio, 

agente responsável pela oxidação, e imobilizada em placa de ELISA. Em seguida, a proteína 

rLIC10920 foi adicionada para verificar se existe alteração no padrão de ligação. Os 

resultados apresentados na Figura 23, mostram que não houve redução no padrão de ligação, 

sugerindo que a interação da rLIC10920 com laminina não ocorre por meio das porções 

polissacarídicas presentes nessa molécula, como acontece com a Lsa19 (Figueredo et al., 

2017). O que está de acordo com dados anteriormente publicados, apontando para um papel 

importante das porções de carboidratos de laminina na interação com patógenos (Cameron et 

al., 2003; Saxena et al., 1999).  

Já com a Lsa16 (Pereira et al., 2017), houve um aumento, estatisticamente 

significativo, na ligação, com a concentração de oxidante variando de 50 a 100 mM. Embora 

nessas concentrações, o metaperiodato de sódio modificaria apenas os resíduos de açúcar 

vicinais (Woodward et al., 1985), é possível que a oxidação dessa glicoproteína leve à 

exposição de outros locais de ligação (Pereira et al., 2017). 
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Fig.23. Análise da participação dos resíduos de açúcar na interação de rLIC10920 com laminina. 

Laminina (1 µg) foi incubada com concentrações crescentes de metaperiodato de sódio, para oxidação 

de seus grupos hidroxilas. rLIC10920 foi adicionada e a detecção da ligação foi efetuada com o uso de 

anti-LIC10920, seguido da incubação com anticorpos anti-IgG conjugado com peroxidase.  

 

Com o objetivo de avaliar a importância da estrutura proteica na interação da 

rLIC10920 com laminina, a proteína recombinante foi submetida a uma temperatura de 96 ºC 

por 10 minutos para promover a perda de sua estrutura. Após o tratamento, a proteína tratada 

foi colocada em placa de ELISA, imobilizada com laminina, e a detecção da ligação foi 

realizada com anticorpos anti-LIC10920, seguida pela incubação de IgG conjugado com 

peroxidase.  

A interação da rLIC10920 com laminina foi reduzida significativamente em 78 %, 

após a perda de estrutura provocada pelo calor em comparação a proteína íntegra (Figura 24). 

Semelhante ao resultado obtido para a Lsa 25.6 (Pereira et al., 2017), que teve redução de 73 

% . Já para a Lsa 16 (Pereira et al., 2017), a redução foi de apenas 36 %, e 40 % para a Lsa 14 

(Figueredo et al., 2017).  

Os resultados indicam que a estrutura da rLIC10920 e Lsa 25.6, são mais relevantes 

para a interação com a laminina, em comparação com as outras proteínas citadas. 
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Fig.24. Análise da inibição da ligação com laminina por desnaturação térmica de rLIC10920. A 

proteína recombinante foi submetida a uma temperatura de 96 ° C durante 10 minutos para promover a 

perda de sua estrutura. Após o tratamento, a proteína tratada foi plaqueada em placa de ELISA, 

imobilizada com laminina, e a detecção de ligação foi realizada com anticorpos anti-LIC10920, 

seguidos por incubação de IgG conjugado com peroxidase. ( *p < 0,05) 

 

Para verificar a participação das regiões imunogênicas na interação da laminina, os 

anticorpos gerados contra a rLIC10920 foram pré-incubados em diferentes concentrações com 

a respectiva proteína. A interferência na ligação foi verificada por ELISA, conforme descrito 

nos materiais e métodos.  

Os resultados obtidos mostraram que o uso do anticorpo, anti-LIC10920, foi capaz de 

promover o bloqueio de epítopos imunogênicos, visto que a ligação da proteína a laminina foi 

reduzida cerca de 80 %, já com a menor diluição de soro utilizada. O valor obtido é 

condizente com anteriores, do laboratório, para Lsa19 e Lsa14, com redução da ligação com 

laminina em 82 % e 67 %, respectivamente, também na diluição 1:50 do soro (Figueredo et 

al., 2017). 

Assim, os dados sugerem que essas regiões imunogênicas são importantes para que 

ocorra a interação da proteína recombinante a esse componente (Figura 25).  
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Fig.25. Análise da participação de epítopos imunogênicos na interação de rLIC10920 com 

laminina. Os anticorpos gerados contra rLIC10920 foram pré-incubados em diferentes concentrações 

com a respectiva proteína. Em seguida, a interferência na ligação foi verificada por ELISA, onde 

LIC10920 tratada foi adicionada em placa de ELISA previamente imobilizada com laminina. A 

interferência da ligação foi verificada após a adição de anti-his. Os dados representam o valor da 

média ± o desvio padrão de uma triplicata. (*p < 0,05) 

 

 

4.13. Caracterização da interação da proteína recombinante com PLG 

 

             O PLG é uma glicoproteína sintetizada no fígado, e em seguida, liberada na 

circulação como precursor da PLA, uma serino-protease importante para o sistema 

fibrinolítico (Ponting et al., 1992). Na literatura foi demonstrado que as leptospiras são 

capazes de capturar o PLG circulante e utilizar os ativadores do hospedeiro para convertê-lo 

em PLA (Vieira et al., 2009). Uma vez ativada, a PLA é capaz de degradar IgG, C3b e 

fibronectina, e assim, contribuir para o processo de invasão e evasão do sistema imune do 

hospedeiro (Vieira et al., 2009; Vieira et al., 2011).  

               A PLA é composta por duas cadeias, uma de 25 kDa e a outra de 65 kDa, que são 

ligadas por ponte dissulfeto. A cadeia pesada dessa molécula contém cinco domínios 
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estruturais conhecidos como kringle. Esses domínios possuem sítios de ligação aos resíduos 

de lisina, e medeiam as interações do PLG e de sua forma ativa, a PLA, com substratos, 

reguladores e inibidores.  

              Na literatura, está descrito que a interação de proteínas presentes na superfície dos 

patógenos com PLG, ocorre por meio da ligação dos domínios kringle, via resíduos de lisina 

de proteína (Lahteenmaki et al., 2001; Lijnen et al., 2001). O mesmo padrão de ligação foi 

observado quanto à interação com leptospiras (Vieira et al., 2009). Assim, com o intuito de 

verificar se a ligação da rLIC10920 ao PLG ocorre via resíduos de lisina, foi realizado um 

ensaio de competição, onde a proteína rLIC10920 foi incubada com diferentes concentrações 

de ACA, um análogo de lisina. Em seguida, essa interação com PLG foi analisada por ELISA.  

               Os resultados obtidos sugerem fortemente que a proteína rLIC10920 interage com 

PLG via domínios kringle, visto que essa interação foi bastante reduzida com a menor 

concentração de ACA utilizada (Figura 26). Inibição que também ocorre com Lsa19 e Lsa14, 

quando 2 mM de ACA é adicionado à reação (Figueredo et al., 2017); e Lsa25.6 e Lsa16, 

especialmente a última, porque quando 20 mM de ACA foi adicionado à reação, a ligação da 

proteína ao PLG foi quase abolida (Pereira et al., 2017). 

 

Fig.26. Avaliação da presença do ACA na ligação da rLIC10920 com PLG. rLIC10920 foi 

adicionada em placas de microdiluição, previamente imobilizadas com PLG, na presença de 2 e 20 
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mM de ACA. A detecção da ligação foi feita após o uso de anti-LIC10920, seguida da incubação com 

anticorpo anti-IgG, conjugado com peroxidase. Os dados representam o valor da média ± o desvio 

padrão de uma triplicata. A ligação da proteína a cada componente foi comparada estatisticamente 

com o controle BSA. (*p < 0,05) 

 

                Da mesma maneira que foi avaliada a importância da estrutura proteica na interação 

da rLIC10920 com laminina, a importância da estrutura na interação com PLG também foi 

avaliada. Assim, a proteína recombinante submetida a uma alta temperatura foi colocada em 

placa de ELISA, imobilizada com PLG, e a detecção da ligação foi realizada com anticorpos 

anti-LIC10920, seguida pela incubação de IgG conjugado com peroxidase.  

                  A interação da rLIC10920 com PLG, também foi significativamente reduzida, em 

40 %, após a perda de estrutura (Figura 27), o que sugere a importância dos epítopos 

conformacionais para essa ligação. No entanto, com a laminina, foi mais afetada. Com Lsa19 

e Lsa14, já houve grande redução da ligação de ambas as proteínas com PLG, no mesmo 

ensaio (Figueredo et al., 2017). Assim como com Lsa25.6 and Lsa16, com  redução 

estatisticamente significativa de 81.6 % e 60 %, respectivamente (Pereira et al., 2017). 

 

 

Fig.27. Análise de inibição da ligação com PLG pela desnaturação térmica da rLIC10920. A 

proteína LIC10920 foi submetida a 96 ºC por 10 minutos para promover sua desnaturação e, em 
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seguida, foi adicionada em placa de microdiluição para interação com PLG, previamente imobilizado. 

A detecção da ligação foi realizada com o anticorpo anti-LIC10920, seguido do uso de anti-IgG 

conjugado com peroxidase. Os dados representam o valor da média ± o desvio padrão de uma 

triplicata. A ligação da proteína a cada componente foi comparada estatisticamente com o controle 

BSA. (*p < 0,05) 

 

Para verificar se as regiões imunogênicas da rLIC10920 estão envolvidas na ligação 

com PLG, os anticorpos gerados contra a proteína recombinante foram pré-incubados com a 

respectiva proteína e, em seguida, a interferência na ligação foi verificada por ELISA.  

Os resultados obtidos mostraram que anti-LIC10920 foi capaz de promover o bloqueio 

de epítopos imunogênicos, interferindo na ligação do PLG (Figura 28). Essa inibição foi 

dependente da diluição do soro, ou seja, quanto maior a concentração do soro, menor a 

porcentagem da ligação, visto que foi reduzida cerca de 90 %, já com a menor diluição de 

soro utilizada. Resultados próximos aos obtidos com Lsa19, Lsa25,6 e Lsa14, com redução da 

interação em 90 %, 71 % e 62 %, respectivamente, na mesma diluição do soro (Figueredo et 

al., 2017; Pereira et al., 2017). E maior que o de Lsa16 para o mesmo ensaio, com 

porcentagem menor de redução da ligação com PLG, de 35 % (Pereira et al., 2017). 

Assim, os dados sugerem que a interação da rLIC10920 com esse componente, pode 

ocorrer por meio das regiões imunogênicas ou regiões próximas. 
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Fig.28. Avaliação da interferência na ligação de rLIC10920 com PLG, após incubação com seu 

antissoro. rLIC10920 foi incubada com diferentes diluições de anti-rLIC10920, ou soro anti-PBS, 

para o bloqueio das regiões imunogênicas. Em seguida, rLIC10920 bloqueada foi adicionada em placa 

de microdiluição para interação com PLG, previamente imobilizado. A detecção da ligação foi 

efetuada com o anticorpo monoclonal anti-his. Os dados representam o valor da média ± o desvio 

padrão de uma triplicata. (*p < 0,05) 

 

 

           4.14. Ensaio de captura do PLG do NHS pela proteína recombinante 

 

Na tentativa de validar a interação da LIC10920 com PLG, verificamos se rLIC10920 

é capaz de capturar essa molécula diretamente do NHS. Assim, rLIC10920 foi imobilizada em 

placa de microdiluição e incubada com diferentes concentrações de NHS. A detecção da 

interação foi efetuada após uso de anticorpos policlonais anti-plasminogênio, seguido pelo 

uso de anti-IgG conjugado a peroxidase. Como controle negativo da reação gelatina foi 

utilizada.  

Os resultados apresentados na Figura 29, mostram que rLIC10920 foi capaz de 

interagir com o PLG circulante no NHS. Essa interação ocorreu de maneira dose-dependente, 



87 
 

sugerindo que em um cenário mais fisiológico, ela poderá ocorrer. Assim como acontece com 

Lsa25.6 e Lsa16, em trabalho anterior do laboratório (Pereira et al., 2017). 

O resultado do ensaio sugere a importância da LIC10920 nas interações entre o 

patógeno e o hospedeiro, na infecção e disseminação bacteriana das leptospiras.  

 

 

Fig.29. Avaliação da captura do PLG do NHS comercial. rLIC10920 foi imobilizada em placa de 

microdiluição e incubada com diferentes concentrações de NHS comercial. A interação de rLIC10920 

com PLG foi detectada após o uso de anti-plasminogênio, seguido pelo anti-IgG, conjugado à 

peroxidase. Gelatina foi usada como controle negativo. Os dados representam o valor da média ± o 

desvio padrão de uma triplicata.  

 

 

               4.15. Avaliação da atividade enzimática da PLA 

 

             Foi verificado se a proteína rLIC10920, quando ligada ao PLG, é capaz de convertê-

lo à sua forma ativa, PLA. Para isso, placas de microdiluição foram tratadas com a proteína 

recombinante, e em seguida, incubadas com PLG, na presença de um ativador do tipo uPA e 

de um substrato cromogênico específico para PLA. A atividade da PLA foi medida 

indiretamente pela clivagem do substrato. 
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             Plasmina é uma serino-protease que tem a capacidade de degradar um grande espectro 

de substratos, incluindo coágulos de fibrina, tecido conjuntivo e componentes da MEC 

(Ponting et al., 1992; Rouy et al., 1992). 

             O sistema fibrinolítico PLG/PLA tem sido considerado como crítico durante a 

invasão e o estabelecimento da infecção por vários microrganismos, como Streptococcus spp., 

Leishmania mexicana e Staphylococcus aureus (Guo et al., 2008; Li et al., 1999; Magalhaes 

et al., 2007; Maldonado et al., 2006; Sanderson-Smith et al., 2008; Svensson et al., 2002). No 

caso das espiroquetas, o PLG/PLA foi estudado com várias espécies de Borrelia e Treponema 

denticola, e sugerido como relevante durante a infectividade (Coleman et al., 1995; 1997; 

Fenno et al., 2000; Klempner et al., 1996; Nordstrand et al., 2001). 

              As leptospiras revestidas com PLA são capazes de degradar componentes da MEC, 

como laminina e fibronectina, e mediadores dos sistema imunológico, como C3b e IgG, 

facilitando a penetração de tecidos e evasão pela diminuição da opsonofagocitose (Gebriel et 

al., 2006; Vieira et al., 2011). 

              Já foi reportado em trabalhos anteriores do laboratório que a geração de plasmina 

desencadeia a regulação positiva de metaloproteinase de matriz, aumentando o poder 

proteolítico das leptospiras, facilitando a penetração bacteriana através de células endoteliais 

da veia umbilical humana (Oliveira et al., 2013). E que Lsa23, outra suposta adesina de 

leptospiras, gera plasmina, que por sua vez degrada C3b e C4b, interferindo nas vias do 

sistema complemento (Siqueira et al., 2016). 

             Os resultados obtidos sugerem que o PLG ligado à rLIC10920, pode ser convertido 

em PLA (Figura 30). A proteína BSA, que não se liga ao PLG, e não apresenta atividade 

proteolítica, foi utilizada como controle negativo. 

             Assim, a partir do que o grupo já reportou, como para Lsa25.6 e Lsa16 (Pereira et al., 

2017), e os resultados obtidos para a rLIC10920; sugere-se que a proteína ligada ao PLG pode 
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convertê-lo à PLA, por ativadores do hospedeiro, visto que não houve clivagem do substrato 

cromogênico nos controles, onde falta pelo menos um dos componentes da reação. Essa 

característica relevante pode contribuir para a infectividade e disseminação das leptospiras, 

visto que adesinas com essa característica poderiam mediar a penetração e a persistência das 

leptospiras, ajudando as bactérias a escapar do sistema imunológico do hospedeiro. 

 

 

Fig.30. Avaliação da atividade enzimática da PLA. rLIC10920 foi imobilizada em placas de 

microdiluição, incubada com PLA, na presença de um ativador do PLG (uPA), e um substrato 

específico; ou na ausência de algum componente. BSA e fetuína foram utilizadas como controle 

negativo. Os dados representam o valor da média das absorbâncias em 405 nm, pela clivagem do 

substrato. (*p < 0,05) 
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5.  CONCLUSÃO 

 

            Proteínas de ligações à MEC são capazes de mediar a ligação das leptospiras com as 

células do hospedeiro e iniciar os processos de invasão e colonização. Várias proteínas de 

ligação à laminina e PLG foram identificadas pelo grupo, o que indica que as leptospiras 

possuem um vasto repertório de adesão a moléculas, o que provavelmente é parte de sua 

estratégia de invasão. 

            A LIC10920, na predição in silico, apresentou o sinal SpII, que indica que a proteína 

possivelmente será ancorada à membrana da célula, o que está de acordo com os resultados 

obtidos para a localização da mesma, nos ensaios, tanto com bactérias intactas, quanto por 

imunofluorescência. 

            Outros resultados gerados, mostraram que rLIC10920 foi capaz de reagir com 

amostras de soros de indivíduos infectados, da fase inicial e convalescente da leptospirose, 

sugerem que a LIC10920 pode ser expressa durante a infecção, e apontam certo potencial para 

ela ser utilizada como alvo diagnóstico inicial da doença. 

             A rLIC10920 foi capaz de interagir com PLG e laminina, de forma dose-dependente e 

saturável. E ao que foi obtido, as regiões imunogênicas são importantes para ambas 

interações. Além disso, a proteína recombinante foi capaz de capturar PLG diretamente do 

NHS, também de maneira dose-dependente e saturável; e o PLG quando ligado a rLIC10920, 

foi capaz de ser clivado em PLA, o que pode contribuir para degradação de componentes do 

hospedeiro, auxiliando as leptospiras no processo de invasão no hospedeiro.  

              Assim, os resultados apresentados sugerem que a proteína LIC10920 pode auxiliar as 

leptospiras nos processos de patogenicidade, a escapar do sistema imunológico até atingir 

ambientes imunologicamente seguros, participando da adesão e invasão, via formação de 

PLA. 
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              Nossos resultados representam uma contribuição importante para a compreensão da 

virulência das leptospiras e sua interação com o hospedeiro. 
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