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1. Introdução  

 

 

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por 

espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira spp, transmitidas através do contato 

direto com a urina de animais portadores ou indiretamente pela exposição à água 

contaminada (ADLER e DE LA PEÑA MOCTEZUMA, 2009; BHARTI et al., 2003; 

WHO, 2003; FAINE  et al., 1999). Historicamente, a leptospirose é uma doença 

endêmica confinada a um ambiente rural, mas que ao longo do século XX passou a 

causar epidemias anuais em ambientes urbanos associadas às estações chuvosas e 

enchentes nos países em desenvolvimento com saneamento precário (MCBRIDE et 

al., 2005; BHARTI et al., 2003; KO et al., 1999; FAINE et al., 1999). Nos países 

desenvolvidos, a incidência aumenta em associação a pratica de esportes aquáticos 

e atividades recreacionais com contato com vida silvestre ou lagos (MCBRIDE et al., 

2005).  

A infecção humana tem um amplo espectro clínico: frequentemente tem curso 

assintomático apresentando formas graves em 5-15% dos casos, como a tríade de 

Weil caracterizada por icterícia, insuficiência renal e diátese hemorrágica (10 a 15% 

de letalidade na maioria das séries); e formas graves de envolvimento pulmonar tais 

como a síndrome hemorrágica pulmonar grave (SPHS), que pode se apresentar 

como síndrome da angústia respiratória do adulto (SARA) ou hemorragia pulmonar 

maciça, com letalidade superior a 50% em muitas séries (MEDEIROS et al., 2010; 

MCBRIDE et al., 2005; BHARTI et al., 2003).  

Diversos modelos animais têm sido utilizados aos longos dos anos para a 

reprodução da leptospirose, tais como cães, cobaias, hamsters, gerbils e primatas 

não humanos, que são capazes de reproduzir os achados da doença humana (DE 

BRITO et al., 1966; NAVARRO e KOCIBA, 1982; OLIVA et al., 1994; YUKAWA et al., 

1994; PEREIRA et al., 2005).  Cobaias e hamsters são os roedores de laboratório 

mais usados para a reprodução da infecção aguda letal, pois desenvolvem lesões 

em órgãos alvos semelhantes às observadas em humanos, sendo amplamente 

usados em estudos que envolvem patogênese e testes de novos tratamentos e 
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vacinas (FAINE et al.,1999; NALLY et al., 2004; SILVA et al., 2008; SPICHLER et al., 

2007). Os ratos representam o protótipo de resistência à doença aguda e um modelo 

potencial para a infecção persistente sem manifestações clínicas (ATHANAZIO et 

al., 2008; NALLY et al., 2005a). O modelo de camundongos apresenta uma relativa 

variabilidade relacionada a desfecho da infecção devido a linhagens diferentes, 

idade e o tamanho do inóculo (FAINE, 1962), entretanto o modelo murino tem a 

vantagem de uma ampla gama de ferramentas imunológicas e genéticas disponíveis 

para a pesquisa básica, entretanto, tem sido pouco explorado na investigação da 

leptospirose.   

Estudos recentes utilizam camundongos mutantes ou transgênicos para 

avaliação do papel de determinados genes nos mecanismos imunológicos 

relacionados à leptospirose experimental (NALLY et al., 2005b; VIRIYAKOSOL et al., 

2006; ATHANAZIO et al., 2008; CHASSIN et al., 2009), mas apenas recentemente 

estes animais passaram a ser utilizados na pesquisa aplicada à leptospirose. 

Estudos em animais mutantes com defeitos genéticos específicos ou transgênicos 

começaram a ser desenvolvidos, embora a susceptibilidade/resistência à 

leptospirose de animais do mesmo background não sejam conhecidas (NALLY et al., 

2005b; PEREIRA et al., 1998; VIRIYAKOSOL et al., 2006). Recentemente 

demonstramos que as linhagens murinas mais amplamente usadas em laboratório 

(A, CBA, BALB/c e C57Bl/6), são resistentes à doença aguda letal, mas desfechos 

secundários tais como frequência de nefrite intersticial, carga renal de Leptospira e 

produção de anticorpos são diferentes a depender do genótipo murino (SANTOS et 

al., 2010) (ANEXO I). 

O óxido nítrico (NO) é um radical livre de vida curta sintetizado a partir da L-

arginina pela reação catalítica do óxido nítrico sintase (NOS). As isoformas de NO 

de mamíferos incluem: duas enzimas expressas constitutivamente (cNOS), as 

neuronais (nNOS) e endotelial (eNOS)  e uma isoforma NOS induzível ou iNOS 

(ALDERTON et al., 2001; FLORA FILHO e ZILBERSTEIN, 2000). As isoformas 

cNOS são reguladas a nível pós - traducional, enquanto a isoforma iNOS é regulada 

primariamente por taxa de transcrição (STUEHR, 1999; AKTAN, 2004). Em baixas 

concentrações o NO é um mediador multitarefa biológico (vasodilatador e 

microbicida) no organismo vivo, e em altas concentrações o NO pode ser citotóxico 

(KLEINERT et al., 2004). 
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 A patologia renal na leptospirose é tradicionalmente descrita como uma 

combinação entre dano agudo tubular com nefrite intersticial (FAINE et al., 1999) 

sendo que a inflamação aparentemente é um evento tardio no envolvimento renal 

(AREAN, 1962). Se a inflamação renal é um evento tardio secundário ao dano tóxico 

tubular, esta observação limita a interpretação de um grande número de estudos 

recentes que focam na indução de expressão de mediadores pró-inflamatórios nas 

células renais in vitro por produtos de leptospiras (YANG et al., 2006; YANG et al., 

2000). A expressão de genes pró-inflamatórios como o da enzima óxido nítrico 

sintase induzível (iNOS) pode ser de importância menor pela sua associação 

proposta com a nefrite intersticial observada na leptospirose (YANG et al., 2006; 

YANG et al., 2002), mas por seu efeito no transporte tubular visto que o óxido nítrico 

é um reconhecido inibidor fisiológico do cotransportador de Na, K, 2 Cl 

(CERQUEIRA et al., 2008). Um complicador adicional para interpretação destes 

estudos in vitro é que vários deles usam células murinas e não é claro até que ponto 

diferentes linhagens murinas realmente desenvolvem nefrite por leptospirose in vivo 

(ATHANAZIO et al., 2008). A correlação entre a expressão de iNOS no tecido renal 

e as alterações histopatológicas não foi explorada na leptospirose. 

A presença de hemorragia pulmonar na leptospirose é descrita há décadas 

em países como China e Coréia (FAINE et al., 1999; PARK et al., 1989), no entanto,  

uma epidemia rural de leptospirose na Nicarágua, em 1995, associada à alta 

frequência de hemorragia pulmonar chamou atenção da comunidade internacional 

(TREVEJO et al., 1998). Desde então, a hemorragia pulmonar associada à 

leptospirose passou a ser relatada em diversas regiões do mundo onde antes não 

era detectada. Em Salvador, os primeiros casos foram detectados em 2003 e, em 

2005, já representavam a principal causa de óbito (GOUVEIA et al., 2008).        

A frequência de hemorragia pulmonar vem aumentando em diferentes áreas 

geográficas do mundo, no entanto, não existe uma explicação clara para esta 

tendência. A patogênese da hemorragia pulmonar associada à leptospirose ainda 

não é bem compreendida e pesquisas recentes indicam um papel potencial da 

autoimunidade e/ou mecanismos multifatoriais. 

Camundongos imunodeficientes (SCID) apresentam maior suscetibilidade à 

doença grave após infecção por leptospiras patogênicas conforme dados prévios 
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obtidos nas linhagens C3H/HeJ-SCID (VIRIYAKOSOL et al., 2006) e C3H/SCID 

(NALLY et al., 2005b). Entretanto, estes dois estudos mostram dados conflitantes 

quanto à presença de hemorragia pulmonar nas formas graves de infecção. Os 

camundongos C3H/HeJ-SCID desenvolvem hemorragia pulmonar, enquanto a 

linhagem C3H/SCID não. Estes dados são relevantes visto que a presença de 

hemorragia pulmonar em camundongos SCID é uma forte evidência contra a 

hipótese recente de um mecanismo de imunopatogênese / auto-imunidade, 

conforme sugerido no modelo de hamsters (NALLY et al., 2004). O depósito linear 

de anticorpo e complemento ao longo dos septos alveolares observado em cobaias 

sugere uma patogênese similar à síndrome de Goodpasture, na qual autoanticorpos 

contra o colágeno IV podem causar um quadro grave de glomerulonefrite e 

hemorragias pulmonares maciças (NALLY et al., 2004). Um estudo baseado em 

imunofluorescência realizado em 17 necropsias de pacientes com leptospirose de 

São Paulo demonstrou padrão linear de depósito de anticorpos em 12 casos (71%) 

(CRODA et al., 2010).  
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2. Justificativa 

 

 

O modelo murino é pouco explorado na leptospirose embora seu uso 

apresente a vantagem da ampla facilidade na obtenção de animais transgênicos 

com deficiências genéticas específicas ou de anticorpos monoclonais contra 

diversas moléculas e vias de interesse em pesquisa básica. O uso do camundongo 

na leptospirose experimental é limitado pela observação de que estes animais não 

representam nem o extremo de susceptibilidade à doença aguda letal, como 

hamsters e cobaias, nem o extremo de resistência à doença, como ratos. 

O uso de modelo de camundongos transgênicos (no caso dos animais knock-

out para iNOS) ou para camundongos mutantes (no caso doa animais SCID) foi 

pouco explorado na pesquisa básica em leptospirose. A observação do efeito da 

deficiência da enzima Óxido Nítrico Sintase Induzível in vivo é um passo importante 

na compreensão da relação entre este gene e a nefrite intersticial observada na 

leptospirose, o que até agora esta limitado a estudos in vitro.  

O uso de modelo animal de imunodeficiência é importante para testar a 

hipótese de que o quadro de hemorragia pulmonar, cuja patogenia é obscura, pode 

ter a auto-imunidade como mecanismo preponderante. Não foi demonstrado até 

agora, em modelo experimental ou em pacientes, a presença de auto-anticorpos 

relacionados com formas pulmonares graves na leptospirose.    
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3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivos gerais 

 

Investigar diferenças no desfecho da infecção em camundongos selvagens, 

camundongos transgênicos knock-out para o gene da enzima Óxido Nítrico Sintase 

Induzível e camundongos imunodeficientes (SCID). 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

1. Investigar diferenças no desfecho (sobrevida, resposta imune e carga de 

leptospiras) da infecção em camundongos selvagens ou deficientes para o gene da 

enzima Óxido Nítrico Sintase Induzível (iNOS). 

2.  Investigar diferenças no desfecho (sobrevida, carga de leptospiras e 

frequência de hemorragia pulmonar) da infecção em camundongos imunodeficientes 

para células B e T (animas SCID) e nos controles selvagens. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. Metodologia e Resultados  

     

 

4.1.  Artigo Científico Publicado 

 

BANDEIRA, M., SANTOS, C.S., DE AZEVEDO, E.C., SOARES, L.M., MACEDO, 

J.O., MARCHI, S., DA SILVA, C.L.R., CHAGAS-JUNIOR, A.D., MCBRIDE, A.J., 

MCBRIDE, F.W., REIS, M.G., ATHANAZIO, D.A. Attenuated Nephritis in Inducible 

Nitric Oxide Synthase Knockout C57BL/6 Mice and Pulmonary Hemorrhage in CB17 

SCID and Recombination Activating Gene 1 Knockout C57BL/6 Mice Infected with 

Leptospira interrogans.  

 

Infect Immun 79: 2936–2940. 2011. 

 

 

Neste artigo, comparamos os desfechos da infecção por Leptospira 

interrogans sorovar Copenhageni cepa Cop em camundongos C57BL/6 selvagens e 

transgênicos knock-out para o gene da enzima Óxido Nítrico Sintase induzível 

(iNOS). Ambos os grupos sobrevivem sem sintomas e as dosagens de anticorpos 

aglutinantes e anticorpos IgG específicos anti-Leptospira, assim como a 

quantificação de leptospiras nos rins são similares nos dois grupos. Os animais sem 

a enzima iNOS, no entanto, desenvolvem nefrite intersticial com menor freqüência e 

com formas mais leves. O estudo avaliou ainda o desfecho da infecção pela mesma 

cepa em camundongos C57BL/6 selvagens e transgênicos knock-out para o gene 

ativador de recombinação 1 (Rag-1), e em camundongos BALB/c e SCID. Tanto os 

animais Rag-1 knock-out quanto dos SCID não desenvolvem linfócitos B e T 

funcionais. Estes animais desenvolveram doença grave letal e alta freqüência de 

hemorragia pulmonar. Estas observações sugerem, portanto, que a auto-
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imunidade/imunidade adaptativa provavelmente não tem um papel importante na 

patogênese da hemorragia pulmonar na leptospirose experimental.  
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5. Discussão 

 

 

Neste estudo confirmamos relatos anteriores, que utilizam camundongos de 

outras linhagens (C3H e C3H/HeJ), de que a imunodeficiência resulta em alta 

suscetibilidade à infecção aguda, progredindo rapidamente para a morte (NALLY et 

al., 2005b, VIRIYAKOSOL et al., 2006). Além disso, a  imunodeficiência resultou em 

altas cargas de leptospiras nos órgãos-alvo, observado no momento da necropsia, 

de acordo com o relato anterior em camundongos C3H/SCID (NALLY et al., 2005b). 

Observamos patologia típica nos órgãos alvo associado a leptospirose incluindo 

lesão tubular aguda e destrabeculação dos hepatócitos, semelhante à patologia 

descrita em seres humanos e em modelos de leptospirose letal, tais como hamsters 

(AREAN, 1962; SILVA et al., 2008).  

Não existem dados suficientes para atribuir a patogênese da leptospirose 

relacionada com hemorragia pulmonar a um único mecanismo. Além disso, é 

razoável assumir que possa ser um resultado de um quadro multifatorial de efeitos 

tóxicos diretos da exposição a leptospiras, os efeitos da inflamação sistêmica na 

parede alveolar, distúrbios hemostáticos e uremia (MEDEIROS et al., 2010). Nally et 

al descreveram depósitos lineares de anticorpos e complemento no modelo de 

cobaia, sugerindo um papel potencial de auto-anticorpos contra antígenos in situ (da 

parede alveolar) na patogênese da leptospirose associada à hemorragia pulmonar 

(NALLY et al., 2004). Este mecanismo proposto aproximaria a patogênese da SPHS 

com a síndrome de Goodpasture, onde auto-anticorpos contra o colágeno tipo IV 

são dirigidos contra a membrana basal glomerular (GBM) reagindo de forma cruzada 

com a matriz do septo alveolar, causando hemorragia alveolar maciça. No entanto, a 

avaliação de anticorpos anti-GBM do soro de pacientes de Salvador com 

leptospirose não encontraram associação entre anticorpos anti-GBM e doença 

pulmonar. Não houve diferença nos níveis séricos de anticorpos anti-GMB entre os 

pacientes e os grupos controle para ambos os soros de fase aguda ou 

convalescente (CRODA, 2008). 
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Além disso, Craig et al não encontraram nenhuma evidência  de anticorpos 

anti-GBM em 40 pacientes com leptospirose (CRAIG et al., 2009). No presente 

estudo, os camundongos que eram incapazes de produzir linfócitos B e T funcionais 

desenvolveram hemorragia alveolar grave. Este resultado sugere que a auto-

imunidade não é um mecamismo importante para a hemorragia pulmonar na 

leptospirose experimental, pelo menos no modelo murino e/ou em infecções com 

Leptospira interrogans sorovar Copenhageni. 

 A tabela 3 do artigo apresentado mostra que os imprints de tecidos revelam 

quantificações muito variáveis nos órgãos alvo de camundongos imunodeficientes, 

submetidos à eutanásia durante a fase aguda da doença. Nos rins, essa 

quantificação é muito maior do que aquela observada nas linhagens de 

camundongos selvagens, necropsiados no 28º dia de infecção. Tal comparação é 

difícil de ser interpretada porque essas diferenças podem ser explicadas tanto pelo 

estado imunológico quanto pela diferente fase da infecção. Chama atenção, no caso 

dos camundongos imunodeficientes, que uma alta contagem de leptospiras pode ser 

observada nos pulmões, sendo comparável aos valores encontrados no rim ou no 

fígado. Em geral, as descrições da leptospirose humana e experimental chamam 

atenção para uma quantidade pequena de leptospiras nos pulmões. Algumas 

observações, no entanto, são importantes. Primeiro, a detecção de leptospiras nos 

pulmões na maioria dos estudos em humanos e animais baseia-se em 

imunohistoquímica (SILVA et al., 2002; PEREIRA et al., 2005; SPICHLER et al., 

2007) e, portanto, cortes de pulmão sempre terão uma quantidade menor de tecido a 

ser avaliado quando comparado com órgãos sólidos. A técnica de imprint do pulmão 

cria um fluido que cobre uma área maior da lâmina e, por isso, pode permitir uma 

contagem de organismos que seria subestimada em cortes de tecidos submetidos à 

imunofluorescência ou imunohistoquímica. Neste caso, a melhor maneira de avaliar 

essa questão seria a quantificação não por um campo histológico e sim por grama 

de tecido. A quantificação por PCR em tempo real (expressa em leptospiras por 

grama de tecido ou em grama de DNA extraído) resolveria a questão. No entanto, 

poucos estudos usam essa metodologia especialmente para quantificação de 

leptospiras no pulmão. Em estudo de pacientes com leptospirose grave no Peru, um 

caso de hemorragia pulmonar teve a carga de leptospira quantificada no pulmão 

levando a um resultado de 106 leptospiras/g, um valor igual ou maior ao observado 
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no rim, soro e urina do mesmo paciente e de outros pacientes (SEGURA et al., 

2005). Da mesma forma, um estudo com base em PCR quantitativo em hamsters 

demonstrou que durante o processo de disseminação, as leptospiras atingem picos 

de contagem no pulmão que variam entre 106 e 107 leptospiras/g, não diferindo da 

quantificação observada em outros órgãos alvo tais como rim ou fígado 

(TRUCCOLO et al., 2002). Em segundo lugar, a alta contagem de leptospiras nos 

pulmões implicaria um mecanismo de hemorragia pulmonar similar ao que ocorre na 

sepse grave resultando em lesão alveolar difusa (o substrato morfológico da 

síndrome da angustia respiratória do adulto, SARA). É interessante notar que na 

leptospirose são freqüentes tantos os achados compatíveis com lesão alveolar 

difusa / SARA (MEDEIROS et al., 2010) quanto achados característicos da sepse 

bacteriana tais como a associação de marcadores pró-inflamatórios com a gravidade 

da doença (TAJIKI e SALOMÃO, 1996; WAGENAAR et al., 2009), e o mesmo perfil 

de alterações hemodinâmicas (SIRIWANIJ et al., 2005).    

A deficiência genética da iNOS em camundongos não teve nenhum efeito 

sobre a sua sobrevivência ou o desenvolvimento de anticorpos aglutinantes ou 

anticorpos específicos  IgG anti-Leptospira. Em teoria, a produção prejudicada de 

NO durante a resposta imune pode estar relacionada com maiores cargas de 

leptospiras em tecidos devido a sabida interação entre o NO e radicais livres do 

oxigênio que cooperam na atividade microbicida em fagócitos. No entanto, a maior 

carga de Leptospira observada não foi reproduzida em experimentos independentes. 

A única diferença significativa observada entre camundongos iNOS-KO e do tipo 

selvagem C57BL/6 é que os animais transgênicos desenvolvem  nefrite intersticial a 

uma taxa menor e em graus menos graves, que o controle selvagem. Este resultado 

está de acordo com a hipótese de que a expressão de marcadores pró-inflamatórios 

pelas células tubulares renais in vitro após a exposição a produtos da Leptospira 

pode estar relacionado com o desenvolvimento de nefrite intersticial in vivo (YANG 

et al., 2006; YANG et al., 2002; YANG et al., 2000). 

 

 

 



23 

 

6. Conclusão 

 

 

A ausência de linfócitos B e T funcinais não impedem a ocorrência de 

hemorragia pulmonar. Essas informações fornecem fortes argumentos de que a 

hemorragia pulmonar na leptospirose não está relacionada apenas a mecanismos 

auto-imunes nos modelos murinos estudados. A ausência de um gene funcional 

iNOS no modelo murino teve um efeito mínimo sobre o resultado da leptospirose, 

exceto para uma suscetibilidade significativamente reduzida para o desenvolvimento 

de nefrite intersticial ou de suas formas mais graves, pelo menos no modelo murino 

e/ou em infecções com Leptospira interrogans sorovar Copenhageni cepa Cop. 
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8. ANEXO I 

 

 

Outras publicações na área de leptospirose experimental durante o período do 

mestrado.  
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O modelo murino oferece múltiplas ferramentas para estudos imunológicos e 

genéticos. Alguns estudos avaliando a infecção por leptospiras patogênicas em 

camundongos mutantes ou transgênicos veem sendo relatados, no entanto, o uso 

mais amplo desses modelos experimentais é limitado por nossa pouca compreensão 

sobre o desfecho da infecção por leptospiras patogênicas em linhagens murinas 

selvagens. Neste estudo, relatamos o desfecho da infecção por Leptospira 

interrogans sorovar Copenhageni cepa Cop em quatro linhagens murinas selvagens 

amplamente usadas em pesquisa básica: A, CBA, BALB/c e C57BL/6. Os desfechos 

avaliados foram sobrevida, presença de lesões renais, carga de leptospiras nos rins, 

títulos de anticorpos aglutinantes séricos e níveis séricos de IgG específica anti-

Leptospira. Como esperado, nenhuma linhagem mostrou-se susceptível à doença 

aguda letal. As linhagens A e C57BL/6 apresentaram maior carga renal de 

leptospiras, enquanto os camundongos CBA e C57BL/6 apresentaram lesões renais 

mais graves. Por outro lado, camundongos BALB/c demonstraram notável 

resistência inclusive à leptospirose subclínica.  


