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ouve um tempo em
que a leptospirose
era uma doença res-
trita às zonas rurais e
aos moradores de re-

giões sem saneamento básico.
Agora, cada vez mais cresce o
número de casos nas grandes ci-
dades, relacionados principal-
mente a enchentes, quando a uri-
na de ratos, responsável pela
transmissão da doença, contami-
na pessoas de todas as proce-
dências geográficas e sociais.
Não existe vacina para a leptos-
pirose, mas os cientistas da
Fiocruz acabam de dar um pas-
so fundamental neste sentido: em
parceria com o Instituto Butantã
e a Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) decifraram o genoma
da bactéria Leptospira interro-
gans Copenhagni (em destaque
na foto), responsável pelos dez
mil casos da doença registrados

todos os anos
no país, 10% de-
les fatais.

A cepa da bactéria se-
qüenciada foi isolada pelos
pesquisadores da unidade da
Fiocruz em Salvador durante um
surto em 1996. Na época, os ci-
entistas já detectavam a demora
no diagnóstico como uma dificul-
dade para o tratamento. “Os sin-
tomas iniciais de febre e dores no
corpo confundem o diagnóstico
com o dengue”, explica Albert Ko,
pesquisador do projeto.

“A demora na identificação
da leptospirose pode levar ao
desenvolvimento de formas le-
tais.” Observando que em 90%
dos pacientes graves foram en-
contrados anticorpos contra pro-
teínas recombinantes baseadas
no fator LigB da L. interrogans,
os pesquisadores da Fiocruz e
colaboradores internacionais es-

Genoma da
bactéria causadora
da leptospirose é
decifrado

tão desenvolvendo um teste
que, com apenas uma gota de
sangue do paciente, identifica
se o caso é de leptospirose a
partir da identificação dos
anticorpos para esta proteína
específica.

Pesquisa facilita
estudos para se chegar

a uma vacina

A idéia de sequenciar os 4,7
milhões de pares de bases de DNA
da bactéria Leptospira interrogans
Copenhageni começou desta pe-
quena iniciativa. O trabalho, pu-
blicado na revista científica Journal
of Bacteriology, ainda compara o
genoma da linhagem da bactéria
causadora da leptospirose no Bra-
sil com a linhagem chinesa; a
Leptospira interrogans Lai. “A iden-
tidade do genoma das duas linha-
gens foi verificada em 95% dos
pares de bases do DNA”, o pes-

quisador avalia.
De acordo

com Ko, é im-
portante identi-
ficar estas dife-
renças porque

os reservatórios
da doença são diferentes no Bra-
sil e na China. Enquanto aqui a
leptospirose é transmitida pelo
Rattus novergicus, que é o rato
de esgoto, na China os hospe-
deiros são roedores silvestres.

Ko ressalta que o desenvol-
vimento de uma vacina é emper-
rado pela impossibilidade de ma-
nipular geneticamente a bactéria
causadora da leptospirose. “Se-
qüenciando o genoma identifica-
mos proteínas ligadas a mecanis-
mos de patogenecidade da doença
e proteínas associadas com a su-
perfície do patógeno e que, por
isso, são potenciais candidatas a
uma vacina”, conclui.
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