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ASPECTOS GEN�TICOS DA FIXAÇÃO ASSIMBIÕTICA
DE NITROGtNIO EM BACTERIAS DO SOLO

GisZene Garoia Franoo do Na�oimento

Flâvio Cesar Almeida Tavares
Orientador

RESUMO

Foi feito um estudo dos genes envolvidos com
o processo de fixação assimbiÕtica de N , em populações bac
2
terianas selvagens do solo, com o intuito de

se

a ocorrência de genes nif plasmidiais, ou mesmo

verificar

cromosso-

mais, que pudessem ser transferidos para outros sistemas não
fixadores.

Foi observada a presença de plasmÍdios nos iso

lados naturais 2-211, 5-3 e 40-1 com pesos moleculares de 64,
40 e 92 Md, respectivamente, revelados por eletroforese
gel de agarose.

Em nenhuma destas linhagens

em

se detectou a

presença de genes plasmidiais envolvidos com o processo

de

fixação de N2, uma vez que após a eliminação dos plasmÍdios

com agentes de "cura", estas continuaram seu desenvolvimen

to normal em meio isento de nitrogênio incorporado. A maior

porcentagem de eliminação de plasmídios foi conseguida atr�
-

o

ves do tratamento com temperatura de 44 C

(

2 a 10%), segui-

da do tratamento com brometo de etidio (1 a 5%), sendo meno
res as obtidas com acriflavina (0,5 a 1%) e acridina l aranja
(0,2 a 0,8%).

Pode-se verificar que a presença, assim como

o tamanho dos plasmÍdios ·presentes, nao foi uma constante,pois
variaram com a espêcie, mostrando a grande variabilidade gene
tica deste material.

O isolado selvagem 9,não

portador de

plasmidio, classificado como Azotobacter paspali, foi estudado sob vârios aspectos genêticos.

Teve-se como objetivo,

a localização dos genes nif nesta bactêria,

procurando-se

ainda uma similaridade com outras espicies do mesmo genero,
bem estudadas geneticamente.

Nes .te sent ido,

i nici.a 1 mente

foram isolados alguns mutantes auxotrÕficos e nif- (incapa
zes de fixar N2), a partir da indução com luz ultra-violeta
e tratamento com acido nitroso.

A localização

de

algumas

mutaçoes nif foi possível através da transformação

destes

m�tantes nif- com DNA de A. paspali selvagem e mutante, ve

rificando-se que os genes estavam ligados na maioria dos ca
sos.

Tambêm foram obtidos transformantes

chia coli,

+

nif

de Escheri-

utilizando-se DNA de A. paspali, os quais apre-

sentaram reduzida atividade de nitrogenase, avaliada pela r�

.

+

.

~ d o acetileno.
duçao

Estes transformantes n&.f

dos posteriormente,

em vãrios processos de conJugaçao, com

linhagens de E. coli.

foram ensai�

A partir destes experimentos,

se verificar que o sistema estudado

pode-

apresenta algumas si

-xiimilaridades com outras especies de Azotobacter,
respeito

i

localizaçio dos genes nif no genoma

No entanto, a ocorrencia de transformantes nif

no que diz
bacteriano.

+

de E� coZi,

sugere que a maioria dos genes nif funcionais estao
grupo passível
de DNA.

de ser transferido por um Único

em

um

segmento

-xiiiGENETIC ASPECTS OF NON SYMBIOTIC NITR0GEN FIXATI0N
IN S0IL BACTERIA

GisZene Garcia Franco do Nascimento

Flávio Cesar Almeida Tavares
Adviser

SUMMARY

In soil bacteria plasmidial and ch romosomal
genes related to N 2 fixation were screened and selected. f.or
genetic studies and also to evaluate their transfer potential
to other biological systems.

The presence of plasmids were

detected in the natural isolates 2-2II, 5-3 and 40-1 with
molecular weight 64, 40 and 92 Md respectively,determined
by agarose gel electrophoresis.

None of these strains had

plasmidial fixation genes since after plasmidial elimination
("cure") growth remained normal in media without nitrogen.

o
Best plasmid "cure" was obtained after 44 C temperature

treatment (2 - 10%) folowed by ethidium bromide (1 - 5%) and

the lowest elimination was obtained by acriflavin (0, 5 - 1%)

-x1.vand acridine orange (0,2-0,8%).

Variability was observed

for the presence and plasmid s ize. One of the isolates
(number 9), classified as Azotobacter paspali and a nitrogen
fixer strain with no plasmid detected was studied geneticaly
with the objective of nif genes location.

Auxotrofic and

non fixing mutants (nif-) were isolated after treatment by
UV light and nitrous acid.

Complernentation analysis after

genetic transforrnation of nif- rnutants in all possible
combinations perrnited to detect linkage for the markers
under analysis.

By genetic transformation it was possible

to transfer the fixation ability of A. paspali to Escherichia

coli, although with reduced nitrogenase activity as evaluated
by acetilene reduction.

E. coli transforrnants were evaluated

after co�jugation experiments with different E. aoli strains.
Regarding to nif genes location on the bacterial genome the
studies revealed similarities with other Azotobaater svecies.
However taking in account the transformation of E. coli for

nif

+

suggests the possibility that most functional nif genes

are clustered able to be transfered by a single DNA segment.
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1. INTRODUÇÃO
A genética dos organismos fixadores de nitro
genio atmosférico, apesar de ser um estudo relativamente re
cente, vem fornecendo notavel contribuição para o acervo
conhecimentos sobre a fixação.

de

De grande destaque são os as

pectos moleculares determinantes deste processo onde em aldos

genes

Neste sentido, destacam-se os estudos

com a

guns casos tem sido possível elucidar o arranjo
para a fixação (nif) e sua regulação.

bactéria Klebsiella pneumoniae, onde se tornou evidente que
a maioria dos genes nif sao ligados e portanto contidos num�
nico segmento, que pode ser clonado em plasmÍdios e assim ob
tido

em muitas cópias.

No entanto, esta bactéria não pode

ser utilizada diretamente na agricultura, por nao ser típi
ca de solo.
Outra bactéria fixadora assimbiÕtica de nitro
.gen10. ocupando um lugar de destaque,ê a Azotobacter vinelandii,

-2esta típica de solo. Embora nao tenha sido definida a posiçao
dos genes nif neste microrganismo, hã indicações de que não e�
tejarn todos num Único grupo de ligação, dificultando a trans
f�rência conjunta ou mesmo amplificação em plasmídios.
Alêm destas bactérias sao também importantes
as do genero Rhizobium� que desenvolvem uma simbiose com le
guminosas realizando uma suplementação de nitrogênio direta
aos vegetais.

Apesar da importância do processo desenvolvi

do por esta bactéria, deve ser considerado que a maioria das mo
dificaçÕes genéticas obtidas sô podem se_r realmente

avalia

das apos experimentos em simbiosecom as plantas hospedeiras.
Como pode ser observado, os sistemas de fixa
çao de nitrogênio atê então disponíveis, apresentam

certas

dificuldades, seja pela complexidade da simbiose (requeren
do a interação dos genomas bactéria e hospedeiro), seja pe
lo fato dos genes fixadores estarem dispersos no genoma
bactérias assimbiÕticas.

de

Em vista destes fatos, o objetivo

do trabalho foi o de isolar um sistema de fixação de N2 as

simbiÕtico mais favorável para estudos genéticos a partir de

diferentes amostras de solos.

Procurou-se nestes isolados,

bactérias que permitissem uma fâcil manipulação em laboratõ
rio, alem de possuir genes nif capazes de serem

transferi-

dos para outros sistemas nao fixadores, através

de

dios ou mesmo segmentos de DNA cromossomais.

piasm_i
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2. REVISÃO DE LITERATURA

foi

Em vista dos objetivos deste trabalho,
feita uma revisão sobre a genêtica do genero

Azotobacter,

onde uma introdução se fez necessaria, para melhor compree�
são das reações basicas do processo de fixação de N •
2
da foi revisada a ocorrência de plasmÍdios, bem como

Ain
suas

implicações em bactêrias fixadoras de N .
2

2.1. Considerações gerais sobre a

fixação de nitrogênio

em organismos de vida livre

O nitrogênio ê um constituinte essencial das
proteínas e portanto indispensável para todas as formas

de

Representa um fator limitante para o crescimento

de

vida.

plantas e animais e um suprimento inadequado na agricultura
pode ser considerado como uma das causas da escassez de ali
mentos no mundo.

-4Cerca de 78% da atmosfera é constituÍda de ni
trogênio molecular e no entanto, plantas, animais e eucario
tos em geral não podem converter esse gás diretamente em uma
f�rma biologicamente utilizável.

Na natureza, o N pode ser
2

fixado por alguns microrganismos que o convertem para a for
ma de am�nia, a qual pode posteriormente ser aproveitada pe
los vegetais.

Nenhum organismo superior tem esta capacidade,

embora muitos deles participem indiretamente formando

asso-

ciaçÕes simbiÕticas capazes de fixar nitrogênio.
Desta forma, justifica-se o grande interesse
despertado na Última década em se melhor elucidar o processo
de fixação biolÕgica do nitrogênio.

Trata-se de uma

impor-

tante alternativa agrícola, principalmente quando se conside
raro os gastos necessários para produzir a mesma
de nitrogênio na forma de fertilizantes.

quantidade

Deve-se ainda con

siderar que a utilização em grande escala desses fertilizantes concorre para o aumento da poluição de aguas

naturais

(QUISPEL, 1974).
Dentre os organismos fixadores de
de vida livre, destacam-se os gêneros KZebsieZZa,

ter e Azospirillum.

nitrogênio

Azotobac

Outras espécies de bactérias,

actinomicetos e algas verde-azuladas também possuem
racterística, mas pouca menção

e

feita na literatura à

peito da genitica destes microrganismos.

certos
cares

-5Em todos os organismos fixadores, as reaçoes
básicas parecem ser as mesmas, isto é, a redução do nitrog�
nio para amônia através da complexa enzima nitrogenase

(BRILL,

A atividade da nitrogenase em A. vinelandii

(BULEN

19.81).

et alii, 1964; BULEN e LE COMTE, 1966; SHAL e BRILL, 1973) ,
co�o também de outros organismos fixadores, requer duas pro
teínas solúveis, designádas como componentes 1 e II (MORTENSON et alii, 1967; EADY e POSTGATE, 1974;

EMERICH e BURRIS,

1978).
O componente 1 tambêm chamado de Fe-Mo-proteí
na já foi cristalizado (BURNS et alii, 1970), sendo um tetrâ
mero de 245 kd� contendo dois átomos de molibdênio por molé
(SWISHER et alii, 1977; SHAL e
cula e duas subunidades, a S
2 2
BRILL, 1977; KENNEDY et alii, 1976).

A análise de aminoáci-

dos demonstrou que hã similaridade entre as subunidades.

A

pesar da carboxila dos aminoácidos terminais das duas subuni
dades de A. vinelandii do componente 1 serem diferentes, pa
rece possível que estas resultem de modificações de um simples polipeptÍdeo (LUNDELL e HOWARD, 1978). · Cada subunidade
requer a outra para sua estabilidade.

Quando

mutaçao

uma

em um gene origina um produto instável, o produto

do

outro

gene ê rapidamente degradado (ROBERTS et alii, 1978).
O componente II, também designado

como

Fe -

proteína ou nitrato redutase, e um dimero formado de duas suhunidades idênticas de 31 kd, contendo 289 aminoácidos

(HA-

-6-

-

GEMAN e BURRIS, 1978; HAUSINGER e HOWARD, 1980), cuja seque�
eia ja foi determinada por TANAKA et alii (1977a,b) e ROBERTS

et alii (1978).

Entre os diferentes organismos, hã similari

dade na nitrogenase (CHEN et alii, 1973; EADY
1974).

-

e

POSTGATE,

Desta forma, o componente I de um genero pode inter�

gir com o componente II de outro, para produzir uma enzima�
tiva (BENSON et alii, 1971; BIGGINS et alii, 1971; DETROY et

alii, 1968; KELLY, 1969b; THORNELEY et alii, 1975;
MORTENSON, 1978).

TSAI

e

O antissoro preparado a partir de um com-

ponente de um determinado organismo pode reagir com compone�
tes isolados de bactérias de diferentes gêneros

(MAIER

e

BRILL, 1976).
A fixação de nitrogênio sõ ocqrre quando

as

fonbactérias sao incapazes de obter nitrogênio de outras
+
tes. Deste modo, NH inibe completamente a formação de n14
trogenase e compostos como aspartato, glutamato reprimem pa�
cialmente.

Quando uma cultura de celula cresce em meio isen

to de nitrogênio incorporado, e induzida a produção de nitr�
genase, e o NH: produzido

� convertido pelas enzimas gluta-

mina sintetase e glutamato sintetase a glutamato, que e usado nas biossÍnteses celulares (NAGATANI et alii, 1971; SHAN
MUGAM e MORANDI, 1976).
Em relação à presença de oxigênio, pode-se

<li

zer que a enzima nitrogenase e extremamente sensível a este
gás, sendo que ambos os componentes são irreversivelmente i-

-}-

nativados quando expostos ao ar (ROBSON e POSTGATE,

1980).

Desta forma, a fixação de nitrogênio é mais comum entre bacterias anaeróbias do que aerÕbias.

Anaeróbios obrigatórios,

tais como espécies de Clostridium pasteurianum,

Chromatium,

Chlorobium, Desulfovibrio e DesuZfotomacuZum podem ..fixar N 2:
(YATES e JONES, 1974).

Alguns anaeróbios facultativos, tam-

bem fixam N sob condições de anaerobiose, tais como
2

Bacil

lus polymixa, B. macerans, Klebsiella pneumoniae e ainda alRhodospi-

gumas espécies de bactérias fotossintêticas como

rillum, Rhodomicrobium e Rhodopseudomonas.
A fixação de N

2

entre espêcies aerobias

restrita à família Azotobacteriaceae,

que inclui

estâ

espécies

de Azotobacter, Azomonas, Beijerinckia e Derxia, alem de algumas espécies de Mycobacterium (SPRENT, 1979).
que fixam N

2

em ambiente com baixa tensão de o

2

Hã espécies
(microaerÔfi

las), como ê o caso da bactéria Azospirillum (BRILL, 1977).

2.2. Aspectos genéticos da fixação de nitrogênio no genero

Azotobacter
Para o estudo genético de bactérias fixadoras
de N , deve se dispor de mutantes, bem como de técnicas ade2
quadas para sua análise.

Alem disto , deve-se contar com sis
-

temas de transferência de material genético de células doado
ras para receptoras, com a finalidade de mapear tais

muta-

-8çoes, como conjugação, transformação e transdução�

Assim, a

genética tem contribuído muito na elucidação do processo

de

fixação de N2, principalmente considerando-se os recentes a

vanços da têcnica do DNA recombinante, que abriu novas pers

pectivas no sentido de transferi r os genes nif para organis
mos não fixadores.
Embora a genética da fixação de nitrogênio te
nha se iniciado em Azotobacter (FISHER e BRILL, 1969; SORGER
e TROFIMENKOFF, 1970), um maior conhecimento a respeito dos
genes nif envolvidos nesse processo, foi possível
de estudos em K. pneumoniae.

partir

a

Nesta espécie, a existência de

um sistema eficiente de transdução

(KENNEDY, 1977) e o iso-

lamento do.plasmÍdio pRDl (DIXON et alii, 1975)

contendo

o

grupo de genes nif, foi muito útil na compreensão do proces
so de fixação de N (BRILL, 1980).
2

Nestes estudos, foi veri

ficado que a maioria dos genes nif são ligados e estão proxi

mos ao operon his (DIXON et alii, 1972), sendo identificados
17 genes nif em 7 unidades de transcrição (SIBOLD, 1982); nif
H DK são genes estruturais para a nitrogenase;

nif H codifi-

ca para a subunidade simples do componente II e nif DK

para

as duas subunidades do componente I, sendo os três genes e o

nif Y transcritos na ordem nif HDKY.
O gênero Azotobacter foi classificado por Bei
jerinck em 1901 e os primeiros estudos genéticos

e

bioquÍ-

micos a respeito da fixação de N foram realizados co� A. vi
2
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nelandii e A. chroococcum (STUMBO e GAYNEY, 1938;
WYSS, 1950;

GREEN et alii, 1953).

WYSS

e

No entanto, vários fato-

res como perda dos mutantes ou instabilidade associados

com

técnicas improprias, resultaram em um lento avanço na genêti
ca dessas bactérias.

A. vinelan

As linhagens mais utilizadas sao:

dii OP (ATCC 13705;

ATCC 478;

ATCC 12837), OP tambêm chama

da UW, que ê um mutante não capsulado obtido da linhagem

O

(ATCC 12518), e A. chroococcum (NCIB 8003).
STUMBO e GAINEY (1938) isolaram

mutantes

de

A. chroococcum incapazes de fixar N2 (nif-) através do cres-

cimento da cultura por vârios meses em meio contendo

altas

3 (4000 ppm) como iinica fonte de nitroEstes mutantes nao apresentaram deleção, pois foram

concentraçoes de N0
gênio.

capazes de fixar N apos vârias passagens em meio sem nitra2

to.

Segundo estes autores, o crescimento sob estas

condi-

çÕes pode ter originado âcido nitroso intracelular,

que a-

tuou como mutagênico.
Apôs irradiação com luz ultra-violeta, WYSS e
WYSS (1950), obtiveram mutantes nif-em A. vinelandii,

tendo

sido observadas algumas características alteradas, tais como
morfologia, produção de pigmento s e habilidade para reversão.
GREEN et alii (1953) obtiveram do mesmo modo mutantes nif de

A. vinelandii, com posterior seleção em penicilina.

Os mutan

-10tes nif- obtidos por MUMFORD et aZii (1959) nao

apresenta-

ram mutaçao no gene envolvendo a síntese de nitrogenase,pois
a adição de vários precursores do piruvato ou lactato, supri
miram esta.condição.
BUSH e WILSON (1959) isolaram mutantes de

A.

vineZandii linhagem O, que não formaram colônias mucosas. Es
tes foram designados como OP, sendo muito utilizados em exp�
rimentos posteriores com a nitr�genase devido
sua manipulação.

i facilidade

de

Mutantes desreprimidos para a síntese de ni

trogenase em A. vineZandii, foram selecionados

SORGER

por

(1968), através da resistência a inibidores como metilalani
En

na ou metilamina, compostos tidos como correpress-0res.
tretanto, ST JOHN e BRILL (1972) não observaram inibição
desrep�essão da nitrogenase em mutantes
compostos.

ou

resistentes a estes

Evidências deste fato tambêm foram dadas por GOR-

DON e BRILL (1972), que obtiveram mutantes desreprimidos para a síntese de nitrogenase, mas que ainda foram

�

.

sens1.ve1.s

ao efeito inibidor da metilamina.
A seleção de mutantes nif- temperatura-sensí
veis foi feito por BENEMAN et alii (1971), tratando as cêluo
las com nitrosoguanidina e depois incubadas a 39 C.

Verifi-

caram que nenhum dos mutantes nif- isolados foram temperatu
ra-sensíveis para qualquer um dos componentes da nitrogenase.
Mutantes nif- isolados da linhagem de A. vine

-11-

landii UW (SHAL et alii, 1973) foram analisados

bioquímica-

mente para: atividade dos componentes da nitrogenase por co�
plementação com componentes I e II puros; produção de antis
soro para cada componente da nitrogenase (DAVIS etalii,1972);
sinais de ressonância eletrônica paramagnetica (EPR) propor cionando uma estimativa da quantidade de componente II

fun-

cional ( NAGATANI et alii, 1974) e coloração de ferro apôs
migração de extratos celulares

em

geis

a

desnaturados

nao

(BRILL et alii, 1974).
De acordo com as características

bioquímicas,

os mutantes nif- puderam ser distribuídos em seis grupos:
(a) mutantes regulatôrios, tais como UWl (FI
SHER e BRILL, 1969) e UW2 (SHAH et alii, 1973), que perderam
a atividade para ambas as nitrogenases , comprovados por col�
ração de ferro e teste com antissoro (CRM)

(BRILL et alii,

1974).
(b) mutantes corno UWlO com genes

estruturais

deficientes para o componente I (subunidade a ou 8), que nao
foi ativado pelo complexo Fe-Mo-Co, mas que produziu

compo�

nente II ativo (SHAH e BRILL, 1977).
(e) mutantes deficientes no componente I, co
mo UW45, que ao contrario de UWlO, pode ser reativado por FeMo-Co

(NAGATANI et alii, 1974; P IENKOS et alii, 1981)�

-12(d) mutantes para o gene estrutural do compo
nente I como o tipo selvagem e uma Fe-proteína inativa (SHAH

et a.lii, 1973).
(e) mutantes como o UW38, que superproduziu o
componente I e ainda apresentou componente II ativo (SHAH et

aZii, 1974); esta

mutação foi mapeada muito próxima da muta

ção UW6 (BISHOP e BRILL, 1977b), que apresentou o mesmo fenÕ
tipo, mas não produziu o componente II.

A mesma mutação foi

responsâvel pela superprodução do componente II e ausência do
+

I, o que foi explicado como sendo revertentes expontâneosnif
da linhagem UW38.

(f) mutantes que nao produziram o componente
II e apres'entaram baixa atividade do I, como a linhagem UW3.
Mutantes resistentes

i

(PAGE

rifampicina

e

SADOFF, 1976b), tetraciclina·e ãcido nalidíxico

(CANNON e

POSTGATE, 1976) foram obtidos em A. vineZandii.

No entanto,

mutantes auxotrÔficos têm sido muito difíceis de serem isola
dos (MISHRA e WYSS, 1969;

SADOFF et aZii, 1971).

PAGE e

SADOFF (1976b), apÕs tratamento com ni'trosoguanidina, isolaram
mutantes auxotrôficos para hipoxantina, adenina

e

uracila,

porém nenhum para aminoácidos.
De acordo com SADOFF et aZii (1979), ê possível que os arninoâcidos não sejam metabolizados

em Azotobac-

ter, pois estes foram incapazes de crescer em meio

co·n tendo

-13aminoácidos como fonte de nitrogênio.

Entretanto, muitos a-

nâlogos de aminoácidos foram capazes de inibir o crescimento
de A. vinelandii.

Outra possível explicaçio para a dificul-

dade em obter auxotrÕficos para aminoácidos é que esta bactéria pode ter no mínimo 40 cÕpias de cromossomos por

cêlula.

Se isto realmente acontecer, as enzimas necessárias

para

biossíntese de aminoácidos sio codi.ficadas por genes,

a

tendo

muitas cÕpias por célula, enquanto genes nif e os que codifi
cam purinas e pirimidinas têm poucas cÕpias por cêlula.
Na fase exponencial de crescimento, cada célu
la contêm quatro corpÜsculos nucleares de acordo com observ�
ç�es feitas por WISS e WISS (1950) e SADOFF et alii (1971).
Entretanto•, foi encontrado apenas um corpiiscilo nuclear
cisto,

no

o que esta de acordo com a segregaçio nuclear observ�

da no ffnal da fase exponencial de crescimento.

Segundo SA-

DOFF et alii (1971), estudos de renaturaçao de DNA,

mostra-

ram que o comprimento mêdio do cromossoma de Azotobacter foi
similar ao de E. coli.

No entanto, medidas da quantidade de

DNA por célula deram um valor de 3,4 x 10
púsculo nuclear, isto

e,

-14

gramas por cor-

dez vezes mais DNA do que de E. coli

(SADOFF et alii, 1971).
TERZAGHI (1980b), examinando a taxa de sobre
vivência de A.

vinelandii apôs irradiaçio com ultra-violeta,

observou que esta foi semelhante a de E. coli� o que discor
da dos dados de que Azotobacter possui dez vezes mais DNA por

-14cêlula�

De acordo com este autor, a maioria das cÕpias

dos

cromossomas não são biologicamente funcionais.
Organismos que fixam N em aerobiose, como A
2
zotobacter, devem ter um sistema muito eficiente de proteção
de ·sua nitrogenase.

RULEN et alii (1964) e KELLY (1969a) com

provaram que extratos de células de Azotobaeter são relativ�
mente estáveis em presença de ox1gênio.

Foi inicialmente su

gerido que a tolerância a este g ás foi devido a um

particu-

lar estado da enzima, mas recentemente, experimentos sugerem
a existência de um mecanismo alternativo.

OPPENHEIN et alii

(1970) e OPPENHEIN e MARCUS (1970) propuseram a hipÕtese

de

que a proteção contra oxigênio foi �evida a uma membrana ci
toplasmática

extra

que aparece em organismos crescendo

em

meios isentos de fontes de nitrogênio.
HAAKER e VEEGER (1977) demonstraram a presença de um fator proteico que forma um complexo estável
o oxigênio e componentes da nitrogenase. Este

entre

fator foi pu-

rificado e mostrou ser uma proteína contendo ferro e enxôfre
com peso molecular de 24 kd (SHEERINGS et alii, 1977).
proteína com função semelhante de 14 kd foi purificada de

Uma

A.

chroococcum (ROBSON, 1979).
Assi�, Azotobacter fixa nitrogênio em presen
ça de ar, embora aeração excessiva iniba a atividade da

ni

trogenase (DALTON e POSTGATE, 1969; LEES e POSTGATE, 1973).

-15Sensibilidade ao oxigenio foi atribuída a uma adaptação da a
tividade respiratória das cêlulas ou seja, uma alta ativida
de respiratória rapidamente reduz o (SMITH et alii, 1976), re
2

sultando numa baixa concentração interna deste gâs.
manter a alta atividade respiratória, uma fonte
adequada deve ser fornecida.

Para

de

carbono

Se o fluxo de elêtrons ê limi-

tado, ha proteçaq de sua.nitrogenase, atravês

da combinação
A observa-

dos componentes I e II com outra proteína Fe-S.

çao de que A. vinelandii em excesso de o , consome mais car2

bono do que o necessario para satisfazer suas

necessidades

de crescimento, levou PHILLIPS e JOHNSON (1961), citados por
ROBSON e POSTGATE (1980), a propor um sistema de respiração
com resíduo de o .
2
Dois mecanismos de proteçao da nitrogenase fo
ram propostos de acordo com estas observações: proteção

da

respiraçao e uma mudança na conformação da estrutura da

ni

trogenase (DROZD e POSTGATE, 1970), sendo este iiltimo
nismo devido.a um fator estabilizante do oxig�nio
POSTGATE, 1980).

m�ca-

(ROBSON e

Alem disto, foi demonstrado que a biossín-

tese da nitrogenase em A. chroococcum

reprimida por oxi-

genio, como em K. pneumoniae (ROBSON, 1979, citados por ELME
RICH, 1984 e HILL et alii, 1981).
Outras características alem da aeraçao, devem
ser observadas tais como fonte de nitrogênio e

molibdênio.

O nitr.ogênio molecular não ê um indutor da biossíntese da ni-

-16trogenase e amônia parece ser um repressor (DALTON e POSTGA-

TE, 1969).

Entretanto, a amonia nao ê um repressor direto e

necessita ser metabolizada, urna vez que a repressao e

dada

pela metionina sulfoximina, um inibidor da assimilação da a
monia (GORDON e BRILL, 1974), estando bem elucidade em inúme
ros trabalhos (DALTON e POSTGATE, 1969; DIXON, 1972; RIVERAORTEZ e BURRIS, 1975; BERNDT et alii, 1976).

Assim, a nitro

genase nao foi sintetizada quando amônia ou outra fonte
nitrogênio assimilável foi acrescentada ao meio

de

em qualquer

das citações.·
Quando amonia foi acrescentada em baixas concentraçoes, houve inibição parcial da atividade da nitrogen�
se (DROZD �t alii, 1972; GORDON et alii, 1981), o que foi ex
plicada por LAANE et alii (1980) como sendo devida
rações nas propriedades elétricas da membrana.

a

alte-

Em bactêrias

fotossintêticas, esta inibição não foi resultado da modifica
ção covalente no componente II da enzima (ZUMFT
citados por ELMERICH,
po em Azospirillum.

et alii, 1981,

1984), ocorrendo modificações deste ti
Isto foi demonstrado pela

necessidade

de um fator de ativaçao em extratos crus de células e ainda a
inativação "in vivo" da ativid ade da nitrogenase apos

adição

de 50 µM de amônia (L UDDEN et alii, 1978).
Em relação ao molibdênio, pode-se dizer que jã
se reconhece hã muito tempo, a sua essencialidade para a fixação de nitrogênio (EADY et alii, 1978;

NAGATANI e BRILL,

-17Quando A. vinelandii foi crescida em meio deficiente

1974).

de mol:i.bdênio, mas contendo tugstato, esta produziu um compo
nente I inativo, o qual pode ser reativado "in vivo" pela a
dição de Fe-Mo ao meio de cultura (NAGATANI et alii, 1974).
Reativação por molibdato também foi conseguida e neste caso,
ATP e um fator adicional de baixo peso molecular (entre 2000
e 4000) foi necessário para a reativação

(PIENK0S et alii,

1981).
Uma proteína contendo molibdênio foi detectada por PIENK0S e BRILL, (1981), tanto em meio de
com ou isento de nitrogênio incorporado.

crescimento

Esta proteína con

tinha dois tipos de subunidades de 21 e 24 kd, com uma orga
nização tetramêrica com capacidade de ligação. com pelo menos

14 átomos de molibdênio por molécula.
Em trabalhos mais recentes, foi proposto

BISH0P et alii (1980)

sistema alternativo de fixação d e N •
2

obtiveram pseudorevertentes nif

UW6 e UWl0

+

a partir das linhagens nif-

(SHAL et alii, 1973), que mantiveram

çÕes originais nif 6 e nif 10

um

muta-

as

das linhagens parentais.

Estes

pseudorevertentes apresentaram crescimento em meio isento de
nitrogênio incorporado, em taxa menor do que o tipo selvagem
•

~

.

e reduz1.ra%11 acetileno 3 a 4 % em relaçao ao controle wi.,+ •
ram produzidas quatro proteínas amonia-repressoras
das por eletroforese.
notÍpica para nif

+

Fo

detecta-

Alêm dis to, foi observada reversão fe

de uma serie de mutantes nif- quando cres

-18cido em meio sem molibdênio, mas contendo tungstênio e vanadio (BISHOP et alii,

1982).

Sob estas condições,

os mutan-

tes reduziram acetileno numa baixa taxa, não apresentando p�
rem os sinais tipicos de EPR do componente II.

Essas obser

vâçoes levaram os autores a propor a existência de um

meta

bolismo alternativo de fixaçio de nitrogênio em A. vinelandii
que funciona independentemente da presença de molibdênio da se
guinte forma:
1) O sistema alternativo de fixação de N e co
2

dificado pelo mesmo grupo de genes nif usado para

o

siste-

ma convencional da nitrogenase e quatro proteinas diferentes
se originam ap�s a tradução do conjunto de proteinas, no iil
timo sistema.
2) Os genes nif para o sistema alternativo sio
distintos daqueles que codificam para a nitrogenase no siste
ma convencional.
3) Hã possibilidades de que alguns dos

genes

nif estao distribuídos entre ambos os sistemas, enquanto que
há outros genes especificos para o sistema alternativo.
O primeiro processo de transformação em Azoto

baeter foi descrito por SEN e SEN (1965), que realizaram tran�
formação interespecífica entre A. vinelandii e A. ehrooeoccum
para produção de pigmento.

A partir disto, foram desenvolvi

das melhores condições de transformação em A.

vinelandii uti

-19lizando marcas �enêticas.
PAGE e SADOFF (1976a) desenvolveram um metodo
de transformação em placas de Petri, onde preparações

crus

de DNA (lisados de celulas) foram espalhadas diretamente so
bre as bactêrias receptoras.

Deste,

modo, bacterias nao com

petentes ficaram em contato com o DNA atê o estagio de comp�
tência ser obtido.

Foi conseguida a transformação para pro-

totrofia de iniimeras mutaçÕes,auxotr5ficas (uracila,

adeni-

na, hipoxantina), nif- e rifampicina, estabelecendo-se a li
gação gênica entre estas marcas (BISHOP e BRILL, 1977).

Ve

rificaram que havia ligação nos genes das linhagens mutantes
que perderam simultaneamente os componentes I e II, com o de
vários mut.antes incapazes de sintetizar o componente I.
los resultados, os autores sugerem que os genes nif
~

tao todos no mesmo grupo em A. vineZandii, mas

Pe

nao es-

nao estabele

ceram posições mais definidas destes genes, no genoma da bac
teria.
Este mêtodo em placas, tambem foi usado
transformar Azotobacter com DNA de Rhizobium.
so de transformação intergenêrico,

10%

dos

para

Neste procestransformantes

n if+ tambêm continham o sÍtio d e 1ig ação a 1e cti rt a-, que especifica a relação entre Rhizobium e a planta
quando se utilizou a especie R. trifoZii (MAIER
1976).

hospedeira,
e

BRILL,

No entanto, nenhum transformante foi capaz de nodu-

lar com raÍies de trevo (MAIER et aZii, 1978).

-20Foram também examinados os fatores que influ
enciam a competência, utilizando o mesmo mêtodo da placa, mas
o tempo de exposiçao ao DNA foi controlado pela adição de DNA
se (PAGE e SADOFF, 1976b;

PAGE e von TIGERSTROM, 1978).

A-

lem disto, um meio de crescimento sem adição de ferro foi u
tilizado para se obter o mâximo -de competência. Segundo COR

B I N e BULEN (1 9 6 9.), a ut i 1 i zação de um me 1 o defici ente em fer

ro originou o aparecimento de um pigmento fluorescente carac
terístico de A. vinelandii.

E.ntretanto, produção de pigmeu-

to nem sempre esteve associada com competência
TIGERSTROM, 1978).

(PAGE e von

O mâximo de competência foi observada em

meio isento de ferro quando pelo menos 0,5 mM de câlcio
adicionado (PAGE e DORAN, 1981).

Verificaram também,

glicose poAe ser substituída por outras fontes

foi

que a

de carbono,

tais como manitol, glicerol ou sacarose.
PAGE e von TIGERSTROM (1979)

desenvolveram

técnicas especiais para o processo de transformação em Azoto

bacter, onde o meio de incubação requeria pelo menos 8 mM de
magnésio, que não pode ser substituído por câlcio.

A fre-

quência de transformação em placas ocorreu em torno de 10-4 %
-2
e em meio líquido variou de 10
a 10-3 %.

Em relação ao pr�

cesso de transformação em si, nenhuma característica foi con
siderada.

As proteínas envolvidas na competência foram iso-

ladas a partir de sobrenadantes de culturas de células, onde
foi induzida competência em meio isento de ferro (PAGE e DO-

-21R AN, 1981).

Foi isolada uma glicoproteína de 6 0 kd, corres-

pondente a um envoltório proteico de A. vinelandii

(SCHENK

et alii, 1977) e tambêm uma outra proteína essencial na com
petência, obtida em cultura isenta de cálcio e ferro.
DAVID et alii (1981) desenvolveram

um mêtodo

de transformação com plasmÍdios, adaptado da têcnica de tratamente com CaC1 usada para E.
2

PlasmÍdios RP4 (grupo Inc Pl)
(grupo Inc)

coli (COHEN et alii,

1972).

(DATTA e HEDGES, 1971), RS1010

(GUER RY et alii, 1974) e seus derivados,

transferidos para A. vinelandii.

foram

Os transformantes foram es

taveis e todas as marcas conferindo resistincia a drogas
expressaram.
10

-5

O máximo de frequência de transformação

se
foi

% quando as celulas receptoras foram trat.adas com 0 ,2M de

Alem do processo de transformação, vários tra
balhos são descritos com relação à transdução.

Os azotofa-

gos (fagos de Azotobacter) estão distribuídos em cinco
pos sorolÔgicos não relacionados:

gru-

4 deles foram identifica-

dos por DUFF e WYSS (1961) e o outro por CHUML et alii (1960).
com

Todos os fagos isolados formaram placas de lise claras

halos turvos, apresentando diâmetros variados entre eles. Um
fago representativo de cada grupo sorologico

foi

Al4 (Grupo I), A21 (Grupo II), A31 (Grupo III), A41
IV) e PAV -1 (Grupo V).

estudado:
(Grupo

Todos os fagos da serie A foram 1so-

lados da linhagem de A. vinelandii O

(DUFF e WYSS , 1961;

MON

-22SOUR et alii, 1955).

Estes fagos se limitaram a infectar A.

vinelandii e A. chroococcum e nao formaram placas de lise nos
gêneros Azomonas e Beijerinckia.

Porem, esta série de fagos

não formou placas de lise em linhagens não capsuladas,
como a OP.

Entretanto, SORGER e TROFIMENKOFF (1970)

tal
BI-

e

SHOP et alii (1977b) isolaram fagos característicos da linha
gero OP, e entre estes, o fago PAV-1 que infectou

tanto a li

nhagem O como OP .
Todos os 5 grupos de fagos eram

constituídos

por DNA de fita dupla com peso molecular de 160 Md para

Al4

(THOMPSON et alii, 1973);

A31

42 Md para A21;

47. Md para

(DOMINGO et alii, 1972) e 29 Md para PAV-1, e pertenciam
três tipos. morfológicos descritos por BRADLEY· (1967).

a

Todos

os grupos tinham cabeças poliédricas, tipo icosaedricas, e os
fagos A21, A41 e PAV-1 tinham pequena cauda não
(KNOVIKA et alii, 1972).
cauda contrátil.

contrâtil

Os fagos A31 e Al4 tinham

Os outros fagos mencionados por

BRILL (1969) e BISHOP et alii (1977b) não

foram

longa
FISHER

e

caracteri

zados.
Os cinco grupos de fagos não apresentaram li
sogenia estavel, mas foram responsãveis pela conversão pseu
dolisogênica de seus hospedeiros (THOMPSON et alii, 1980a,b).
Foi observado que após a infecção da linhagem de A. vinelan

dii O e posterior plaquemento dos sobreviventes, houve apar�
cimento de grande quantidade de col�nias rugosas amar�las

e

- 2 3riao mucosas, sendo que as células perderam seu

revestimento

de polissacarÍdeo, tornando-se flageladas e mÕveis.

As cêlu

las recombinantes foram semelhantes aos mutantes OP nao cap
sulados (BUSH e WILSON, 1959), os quais foram imunes a outras
infecç�es fâgicas, exceto para o fago PAV-1.

Segundo

THOMP

SON et alii (1980a), quando essas cêlulas cresceram em pre
sença do antissoro fágico, três tipos de resultados foram ob
tidos:

(a) celulas hospedeiras, capsuladas e ainda

veis aos 5 grupos de fagos;

(b) "Pseudolisogenos", fenotipi

camente recombinados, produzindo fagos e capazes de segregar
com cêlulas capsuladas do tipo selvagem;

e (c) células

combinantes estáveis, que foram resistentes ao- fago A,

remas

ainda sensíveis ao PAV-1, incapazes de produzir fagos e de se
gregar cêLulas capsuladas do tipo selvagem.

Sensibilidade

ao fago PAV-1 não foi surpreendente, uma vez que o fago pode
infectar tanto células capsuladas como não capsuladas.
A necessidade da cápsula para infecção de fa
gos do grupo A foi posteriormente confirmada, através da di
gestao desta, por uma depolimerase, quando então, nenhuma ad
sorçao do fago A21 pode ser detectada,

Foram observadas 4 cô

pias do fago em pseudolisogenos e menos do que 0,2 cÕpias em
células recombinantes estâveis, o que não pode ser explicado
(THOMPSON et alii, 1980b),
Transdução com azotofagos foi mencionado inicialmente por WYSS e NIMECK (1962), citados

por

ELMERICH

-24(1984), mas nenhuma confirmação foi publicada.

Entretanto,

BISHOP et alii (1977b) isolaram 21 fagos que formaram placas
de lise em A. vinelandii OP e 8 da linhagem ATCC 12877,

mas

não observaram transdução entre eles.
Através do estudo de mutantes

regulatôrios,

GORDON e BRILL (1972) sugeriram a existência de um gene reg�
latõrio comum que controla a expressão dos genes estruturais
da nitrogenase.

Isto foi proposto em vista da observação de

que entre revertentes da linhagem UW2 (incapaz de sintetizar
os componentes da nitrogenase), alguns mostraram ser parcial
mente constitutivos.
Para explicar as propriedades da linhagem UW38
(superprod·utora do componente II, mas sem o I), SHAH et alii
(1974) propuseram um gene regulador comum, ao observarem que
esse mutante quando desreprimido por oito horas,
cerca de cinco vezes mais componentes II .

produziu

Provavelmente a li

nhagem UW38 apresentou duas mutações: uma causando super pr�
dução do componente II e a outra, incapacidade para sintetizar o componente I.

Para testar esta hipÕtese, foram isola-

dos revertentes expontâneos deste mutante que fixavam nitrogênio, mas apresentando baixas quantidades
I e II. Isto

dos

componentes

.i.ndicou que uma simples mutação causou o fenô-

tipo da linhagem UW38.

Desta forma, segundo os autores,

possivel que estes componentes sejam codificados por

mais de

um operou, tendo operadores que respondem a um simples ativa

-25dor.

Este ativador poderia ser modificado por mutaçao, de mo

do que ele não poderia se ligar a um operador do gene especi
ficando o componente I, mas que este mesmo ativador

poderia

ser mais eficiente na ativação da transcrição do componente

II.
Um modelo simplificado desta teoria (Figura 1)
foi proposto por BRILL (1976),

Neste modelo, hã pelo

menos

dois operons codificando para c omponentes I e II,
possibilidade de que um operon seja necessário

havendo

para

ativar

a síntese de cada uma das subunidades do componente I .
. O gene nif C

produz consti tutivámente uma prE_

teína ativadora A, que pode existir em duas formas

estrutu-

A forma A' se l igaria ao operador para compE_

rais A' e A".

nente I, mas não para lI, podendo haver reversão para A''. P�
ra ocorrer transcrição do gene, o ativador deveria se

ligar

+
.
Acumulo do efetor ( por exemplo, NH ) no citE_
4

a um operador,

plasma, inativaria a proteína ativadora através de uma mudan
ça na sua conformação para A*, impossibilitando sua

intera-

çao com o operador, não ocorrendo portanto, síntese de qualquer componente.

Este modelo mostra que as mutaçoes

UW2

e

UW38 estão ligadas no mesmo gene nifC.
Em K. pneumoniae, onde o processo de

regula-

çao dos genes nif estâ bem estudado, dois mecanismos regula
tÕrios foram identificados: um mecanismo específico, que en-
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DNA

e

o

�t'

I

- - ---

o

II

•A,./

A'

+

NH
4
A*

F IGURA 1 - Modelo simplificado para o controle positivo da ni
trogenase em A. vinelandii
lador; O, operador;

I,

gene

nif C,

gene contr�

para componenteI;

I I, gene para componente II; A' e A'',

proteínas

ativadoras; A *, proteína ativadora inativa.

volve o produto da unidade de transcrição do nif LA (o prod�
to do gene A sendo um ativador e o produto do gene nif L, um
repressor) e o outro ê não específico, envolvendo genes
{BUCHANAN-WOLASTON et alii, 1980; VOLPON et alii, 1981;
RICK, 1982).

gln

MER-

ESPIN et alii (1982), ainda consideram um pos-

sível envolvimento e identificação dos genes análogos a gln F,
gln G e gln L,

também designados ntr A, ntr B e ntr C em

A

zotobacter.
D IXON et alii (1976) estudaram a possibilida-

-27de de complementação intergenerica usando plasmÍdios

carre-

gando genes nif de K. pneumoniae introduzidos por conjugação
em Azotobaater.

CANNON e POSTGATE (1976), utilizando

o plas-

mÍdio pRDl, observou complementação deste com alguns
tes nif- de A. vinelandii.

mutan-

A habilidade de Azotobaater

transcrever e traduzir genes nif de Klebsiella fez

os

em
auto

res proporem que b sistema regulatõrio da síntese de nitrog�
nase e comum ãs duas bacterias, mesmo ao nível molecular.
lem disto,

A

genes nif de Klebsie"lla normalmente sÕ atuam em am

biente anaerÕbico e sua transferência para Azotobaater permf
te expressao em presença de o2•
A obtenção do plasmÍdio pCKl carregando o ge
ne nif A de K. pneumoniae foi conseguida por KENNEDY e

ROB

SON (1983) e quando introduzido em A. vinelandii ou A. ahroo

aoaaum selvagem, conferiu a capacidade de fixar nitrogênio em
presença de amônia.
ne nifA

Assim, o papel do efetor positivo do g�

demonstrado em K. pneumoniae, pode ser expresso

Azotobaater.

Entretanto, mutantes regulatõrios nif-

de

em

A.

vinelandii e A. ahrooaoaaum, tal como UWl, tambêm fixaram ni
trogênio em presença de amonia, quando receberam o pCKl. Foi
ainda proposta a existência de um gene regulatõrio em Azoto-

baater, análogo ao nif A de K. pneumoniae;

e como nifAtam-

bem apareceu como sendo um ativador da fusão nif H-lac de

R.

meliloti em E. aoli, SUNDARESAN et alii (1983) sugeriram que
a atividade do gene A deve ser comum entre os fixadores
nitrogênio.

de

-28O estudo de outras espêcies de Azotobacter,tal
como A. beijerincki e A. paspali ainda ê inicial.

Alguns

trabalhos sobre A. paspali devem ser mencionados, principal
mente considerando a associação desta com a rizosfera de Pas

palum notatum (grama batatais).
DOBEREINER (1977),

Esta associação,

segundo

ê éStimulada pela excreção de carboidra

tos pela planta e amônia por Azotobacter.
A primeira citaçao a respeito de

A.

paspali

foi feita por DOBEREINER (1966), quando esta espêcie foi des
crita e classificada.

Neste trabalho, foi encontrada a bac-

têria em 75 amostras de solo da rizosfera de P. notatum.

MA

CHADO e DOBEREINER (1969) fizeram vários experimentos para e
lucidar melhor a especificidade do efeito de P. notatum
bre o desenvolvimento de A. paspali, além de estudar
características como efeito do

pH

e a natureza

so-

outras

química do

exsudato liberado pelas raízes da grama.
Vários trabalhos com A. paspali são citados na
literatura, visando maior esclarecimento sobre a

associação

entre grama-batatais - A. paspali (DOBEREINER et alii, 1972,
1973;

DOBEREINER, 1973; NEYRA e DOBEREINER, 1977;

BARBER, 1977;

FRANCO et alii,

1978;

WEIR, 1980;

EVANS

e

BODDEY et

alii, 1983).
BAREA e BROWN

(1975) e BROWN (1976) mostraram

que em solução nutritiva, o tratamento de raízes de

plântu-

�29las com cultura de A. paspali, apresentaram um melhor cresci
mento e aumento de peso foliar do que o controle sem inocula
~

çao. Este

efeito foi causado por reguladores de crescimento

tais como acido indol-acetico, giberelinas e citoquininas,e�
contrados no sobrenadante.

A atividade da nitrogenase

foi detectada na rizosfera de plantas jovens e sua

nao

ocorreu-

eia em plantas velhas nao foi associada necessariamente
a presença de A. paspali.

com

Alem disto, foi maior na rizosfe-

ra de plantas-controle do que em plantas inoculadas.
Em todos estes trabalhos, nenhuma ciençao

foi

feita a respeito da genética da fixação de nitrogênio por A.

paspali.

2.3. Ocorrência de plasmÍdios

em

bacterias fixadoras de

nitrogênio
A ocorrencia de plasmÍdios tem

sido descrita
sim-

em varias espécies de bactérias fixadoras de N2, tanto
bi�ticas (Rhizobium) quanto em assimbi�ticas

(Azospirillum,

Azotobaater, Beijerinakia).
FRANCHE et alii (1981) e FRANCHE

e

(1981) observaram a presença de 1 a 5 plasmÍdios em

ELMERICH
varias

linhagens de Azospirillum com peso molecuar. variando de
a 300 Md.

3,5

Nestes casos, nenhuma relação entre os plasmídios

-30e as propriedades fenotípicas, em especial a fixação de N , foi
2
estabelecida. Em alguns casos, estes plasmÍdios foram purificados em gradiente de césio e foi feita a anãlise de
tr.ição.

res-

Os dois grupos taxonômicos A. brasi'lense e A. 'lipo-

fer>um não apresentaram diferenças com relação

de plasmÍdios,

a

Foi observada a perda de alguns

quantidade
plasmídios

de modo expontâneo e ta�bem através de tratamento com

agen

°

tes de"cura"como temperatura de 44 c e acridina laranja. Al
teraçoes fenotÍpicas, tais como utilização de glicose, resi�
tência a metais pesados ou perda da capacidade de fixação de
N , foram observadas apos a perda de alguns plasmÍdios
2

(LE-

MOS, 1980 e WOQD et a'lii, 1982, citados por ELMERICH, 1984),
Em Rhizobium, alguns genes envolvidos na

ni

trogenase bem como na simbiose, têm sido detectados em grandes plasmÍdios com peso molecular entre 70 a 200 Md

(TSHI-

TENGE et alii, 1975; NUTI et a lii, 1977; BAFALVI et alii, 1981
e ROSEMBERG et aZii, 1981).

CASSE et aZii (1979) isolaram 25

linhagens de R. meZi'loti de origens geogrãficas

diferentes,

das quais 22 carregavam pelo menos um grand� plasmÍdio.

Re

sultados similares foram encontrados por GROSS et aZii (1979)
onde classificaram várias espécies de R. japonicum em 4 gru
pos com base nas diferenças de número e tamanho dos

plasmí

dios, contendo esses grupos de 2 a 4 plasmÍdios por

célula,

com pesos moleculares variando entre 40 a 120 Md.

-31BISHOP et alii (1977a) observaram que R. tri

folii tinha genes para fixação de N2 num plasmidio, que tam

bem carregava genes para o polissacarideo que se liga à lec

tina, mostrando assim, que genes importantes neste processo,
estao relacionados com herança extracromoss;mica.
demonstrado, que muitas funções simbiôticas são

Foi ainda
codificadas

por genes contidos em plasmÍdios e que a instabilidade de no
dulação apresentada por muitas linhagens se deve ã perda des
ses plasmidios (HIGASHI, 1967i
KOWSKI e LORKIEWICZ, 1979;

JOHNSTON et alii, 1978; ZURBREWIN et

B EYNON et alii, 1980;

alii, 1980; ZURKOWSKI, 1981).
Varias especies de Azotobacter, como A. chroo

coccum, A. vinelandii, A. beijerinckii e A. paspali, foram a
valiadas quanto à presença de plasmÍdios.

A maioria

continham plasmÍdios de 10 a 100 Md, exceto para

dii O e OP que não continham nenhum.

delas

A. vinelan

Uma linhagem

A.

de

chroococcum, não mucosa, continha 5 plasmÍdios com 7, 45, 50,
80 e 115 Md.

Estas especies não apresentaram resistência

metais ou antibióticos e não foi verificado antagonismo

a

com

outras especies de Azotobacter, com relação ã produção de ba�
teriocinas ou fagos.

Algumas destas, perderam

o

plasmidio

apôs tratamento com acriflavina e continuaram a fixar N •
2
O plasmÍdio pSA30, isolado por CANNON et alii
(1979), citado por AUSUBEL (1980),continha o fragmento de 6,2
kb obtido com a enzima de restrição Eco Rl, composto

pelos

-32genes nif HDKY e parte do nif E de K. pneumoniae.

Usando es-

te fragmento como uma prova de hibridação, foi detectada ho
mologia com DNA total de um grande número de organismos fixa
d�res de nitrogênio, inclusive A. vinelandii (RUVKUN e AUSU
BEL, 1980; MAZUR et alii, 1980).
Em experimentos iniciais com A. vinelandii, 5
fragmentos de restrição EcoRl com 12,5,

8,1,

3,5,

2,2

0,8 kb hibridizaram com o padrão nif descrito acima.

e

Homolo

gia foi limitada aos genes nif H e nif D de K. pneumoniae

e

nao ficou esclarecido porque somente fragmentos EcoRl hibridizaram com o padrão.

Isto poderia ser explicado pela exis(RICE et

tência de pseudogenes, como descrito em Anabaena

alii, 198�), ou pela reiteração do gene nif, como

Rhizo

em

bium phaseoli (QUINTO et alii, 1982).
Outra hipótese tambem sugerida por

BISHOP et

alii (1980) seria a de um metabolismo alternativo para a fi
xação de nitrogênio, conforme jâ citado anteriormente. Entre
tanto, mais recentemente, BISHOP e BOTT (1983) detectaram s�
mente três fragmentos de restrição EcoRl de 1,4, 2,6
kb que hibridizaram com o padrão nif p5A30.

e

4,1

O fragmento de

4,1 kb foi clonado no plasmÍdio pBR325 para produzir plasmídias pBLl e pBL3.

O plasmÍdio pBLl apresentou homologia com

genes nif K,e nif D e pBL3, com nif D e possivelmente nif H. Os
dois fragmentos nif estavam adjacentes ao cromossoma e os re
sultados coincidiram com os obtidos por KROL

et alii (1981).

..,33-

Estes autores analisaram híbridos nif e propuseram a existên
eia de um operou nif HDK em A. vinelandii

como

demon�trado

para K. pneumoniae, utilizando as mesmas técnicas.
Grandes plasmÍdios isolados de linhagens de R.

Zeguminosarum, R. trifolii e R. phaseoli, hibridizaram
parte dos genes

com

nJf de K; pneumoniae, ao contrãrio de R. me

ZiZoti que não hibridizou.
Com o intuito de se verificar

a

mobilização

e expressão de plasmÍdios entre diferentes espécies de bact�
rias, vârios sistemas de clonagem carregando genes nif foram
construídos.

PlasmÍdios Inc P-1 foram transferidos por con

jugação para Azotobacter e AzospiriZZum e RP4 introduzido por
transformação em Azotobacter (POLSINELLI et alii, 1980;
VID et alii, 1981).

DA-

Em um derivado do plasmídio RK2, desig-

nado como pRK290, apresentando resistência ã

tetraciclina e

com um Único sítio de restrição para EcoRl e BgL II, foi clo
nado um segme�to nif de AzospiriZZum.

Este

plasmidio

transferido para Azospirillum, onde se manteve estável

foi
(DIT

TA et alii, 1980).
O plasmídio RSF 1010 e seus derivados

puderam

ser mobilizados para E. coli e outras Gram negativas, inclu
indo Pseudomonas, Azotobacter, Rhizobium e Azospirillum (GUER
RY et alii, 1974; DAVID et alii, 1981).

Um derivado do

RSF

1010, denominado pKT230, foi utilizado para clonar o gene nifA

de KZebsieZZa, o qual foi posteriormente transferido para A

zotobacter (KENNEDY e ROBSON, 1 983).
PlasmÍdios pRK290, pLAFRl, PKT23O e pSUP1O6 f�
ram utilizados na construção de bancos de genes

bacter e AzospiriZZum e armazenados em E. coZi
aZii, 1982).

de

Azoto-

(FRIEDMAN et

Os .clones obtidos puderam ser analisados

complementação após conjugação com uma serie de mutantes

por
de

Azotobacter e AzospiriZZum.
Os plasmÍdios pLAFRl e pSUP1O6 foram Úteis na
clonagem de genes de R. meZiZoti (FRIEDMAN et aZii,

1982).

No entanto, um procedimento alternativo foi desenvolvido por
DAVID et alii (1981) que transferiram plasmÍdios de Rhizobium
diretamente para Azotobacter.

Para isto , se basearam em ob-

servaçÕes anteriores de PAGE (1977), onde DNA
transformou mutantes nif- de Azotobacter.

de

Rhizobium
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3. MATERIAL E M�TODOS
3.1. Amostras bacterianas utilizadas
As linhagens bacterianas utilizadas neste tr�
balho são de várias procedências (Escola Paulista de Medicina,

Centro de Biotecnologia - RGS, Laboratório de Microbiolo

gia do Solo/ESALQ-USP, Seçio de Microbiologia/CENA-USP) e no
decorrer dos experimentos foram isol adas algumas linhagens do
solo.
A descrição dest as linhagens e procedência es
tao apresentadas na Tabela 1.

-36TABELA 1 - Características e procedências das linhagens bac
terianas utilizadas.

Linhagem

Característica

Procedência

Escherichia coli

portadora do plasmí
dio Rldrdl9, com mar
cas de resistência para estreptomicina,
ampicili�a e cloran
fenicol.

Escola
Paulista de
Medicina

Escherichia coli

portadora do plasmí
dio Sa, com marcas de
resistência para estre
ptomicina, cloranfenicol e canamicina

Escola
Paulista de
Medicina

Escherichia coli

leu pro , tendo re
vertido as marcas
lac, Bl e provavel
mente recA. Sem me
canismos de restri
ção e modificação

Escola
Paulista de
Medicina

Escherichia coli

lac his trip pro
fen e resistente ao
ácido nalidixico

Escola
Paulista de
Medicina

Escherichia coli

lac tim treo leu
B1 • Sem m�canismo
_
de �estriçao e modifi
caçao

Escola
Paulista de
Medicina

Escherichia coli

lac , mutante Hfr
(plasmÍdio F inserido
no cromossoma), tendo
revertido a marca B1

Escola
Paulista de
Medicina

Kl2

Kl2

Kl2 - HB101

K12 - 711

K12 - C600

Kl2 - CA77

-

Escherichia coli

portadora do plasmí
dio R62la contendo o
Tn5, com marcas de r�
sistência para tetra
ciclina e canamicina

Centro de
Biotecnologia
Universidade
Federal - RGS

Azospirillum brasi
lense

fixadora livre de N
2

Centro de
Biotecnologia
Universidade
Federal - RGS

Kl2 - pcBTOl/HBlOl

sp7

continua
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Linhagem

Característica

Procedência

Azotobacter vine
landii

fixadoras livres de N
2

Seção de Mi
crobiologia
do Solo
CENA/USP

isolados 80-IV
80-2 III
40-1
2-2 II
22-1
74-1
LAMS
40-1 IV

ficadoras livres de N
2

Laboratôrio
de Microbio
logia do So
lo - Depto-:·
de Solos,Geo
logia e Fer=
tilizantes
ESALQ/USP

isolados 12B
13-2
20-AM
5-3

fixadoras livres de N
2

este traba
lho

ATCC 478

Azotobacter vine
landii
OP

Azotobacter chroo
coccum

9

22

-383,2. Meios de cultura e soluções
3.2.1. Caldo nutriente
extrato de carne: 3,0 g
peptona: 5,0 g
ãgua destilada: 1000 ml
3.2.2. Nutriente Agar (NA)
Ao caldo nutriente, descrito no item anterior,
foram acrescentados 15 g de agar por litro de meio.
3.2.3. Meio mínimo de E. coli (MMEC)
(SANTOS e AFFONSO, 1982)
KH Po : 3,0 g
2 4

K2HP0 : 7,0 g
4

(NH ) so : 1,0 g
4 2 4

MgS0

4

. 7H20: 2,0 g

citrato de sódio: 0,5 g
glicose: 5,0 g
agar:

15,0 g

água destilada: 1000 ml
O meio foi suplementado com aminoácidos e ãci
dos nucleicos (40 µg/ml) ou vitaminas (10 µg/ml) quando
cessário, conforme as deficiências apresentadas pela
gem utilizada.

ne

linha

.,..39-

3.2.4. Meio mínimo de E.

coli sem nitrogênio (MMEC s/N)

Este meio foi preparado de modo idêntico
meio mfnimo d� E. coli (item 3.2.3), mas nio foi

adicionada

a fonte de nitrogênio, (NH )2so4•
4
3.2.5. Meio YEPD
peptona: 20,0 g
extrato de levedura: 10,0 g
sacarose: 20�0 g
agar: 15,0 g
âgua destilada:

1000 ml

� .
----------------------

3.2.6. Meio m1.n1.mo de levedura de WICKERHAM
KH Po : 10,0 g
2 4

MgSO

4

7H20: 5,0 g

CaC12 • 2H20: 1,0 g

NaCl: 1,0 g

(NH )2so4: 3,0 g
4

glicose: 20,0 g
agar: 15,0 g

âgua destilad�: 1000 ml

ao

-403.2.7. Meio minimo para regeneraçao
o#

-

•

de protoplastos

de leveduras
Ao meio mínimo descrito no item 3.2.6,

foi a

crescentado sorbitol, na concentração final de lM.

3.2.8. Agar manitol (NORRIS e RIBBONS,

1970)

K HPO : 1 O, O g
4
2

MgS0 • 7H20: 0,5 g
4
manitol: 10,0 g

Na2Moo : 0,002 g
4
FeC1 : 0,02 g
3

agar: 15, O g
agua destilada:

1 000 ml

pH: 7, 4

3.2.9. Meio LG

(BECKING, 1962)

K HP04: 1,0 g
2

CaC1 2: 0,02 g

MgS0 • 7H20: 0,2 g
4
Na Mo0 : 0,002 g
2
4

FeC1 3 : 0,02 g

sacarose: 20,0 g
Caco3: 2,0 g
sol. alcoólica de bromotimol 0,5%: 2,5 ml

-41agar: 15,0 g
agua destilada: 1000 ml
pH:

7 ,5

3.2.10. Meio LGN
Ao meio LG, descrito no item anterior,

crescentado 1,0 g de (NH )so por litro de meio.
4
4
3.2.11. Meio de Burk

foi a

(STRANDBERG e WILSON, 1967)

K 2HP0 : 0,8 g
4

_KH Po4: 0,2 g
2
MgSO4 • 7H20: 0,2
CaC 1 • 2H20: 0,09 g
2
Feso : 0,03 g
4

Na 2Mo04: 0,02 g
glicose: 20,0 g

-

agua destilada: 1000 ml
pH: 7,5
3.2.12. Meio para indu<;ão de competência (oFe + N)
(PAGE, 1982)
Ao meio Burk (item 3.2.11) foram

40 µg/ml de (NH4)2so 4 e o sulfato ferroso (Feso4)
de cálcio não foram adicionados.

adicionados
e cloreto

-423.2.13. Meio para Beijerinckia (LGB)

(BECKING, 1962)

K HP0 : 0,8 g
4
2
KH2Po4: 0,2 g

MgSO4 • 7H20: 0,5 g

FeC1 : 0,025 g
3
Mnso4: O ,.002 g
ZnS04: 0,005 g

Cuso4: 0,004 g,

glicose: 20,0 g

-

agar: 15,0 g
agua destilada: 1000 ml
pH: 6,4

... .

3.2.14. Meio mi n 1. mo de DAVIS modificado (LEMOS, 1980)
KH Po : 0,3 g
2 4
K HP0 : 0,7 g
2
4

Mgso4 • 7H20: 0,01 g

citrato de sódio: 0,05 g

succinato de sódio: 0,1 g
agar: 15,0 g
agua destilada: 1000 rol
pH: 7, O

-433.2.15. Tampão TEB
tris-OH: 10,8 g
Na EDTA: 0,93 g
2
H Bo : 5,5 g
3 3

âgua desmineralizada: 1000 ml

pH: 8,2
3.2.16. Tampão E

(tris-acetato)

tris-OH: 4,8 g
Na EDTA: 0,75 g
2

âgua desmineralizada: 1000 ml

pH: 8, O
3.2.17. Tampão de amostra
azul de bromofen ol: 0,05 g
Ficoll: 3,0 g
tampão tris-acetato (item 3.2.16): 20,0 ml

3.2.18. Tampão SSC
NaCl: 8,7 g
citrato de sÕdio: 0,015M
âgua desmineralizada: 1000 ml

-:4.43.2.19. Tampão sorbitol-fosfato (TSP)
solução A (0,2M Na2HP0 ): 217,5 ml
4
solução B (0,2M NaH2Po ):
4

32,5 ml

sorbitol: lM

-

agua destilada: 500 ml
3.2.20. Tampão Burk
Ao meio Burk (item 3.2.11) sem sacarose, adi-

cionou-se 1,0 g de (NH4) 2 so e o pH foi ajustado para
4
com solução de HCl O,lN.

7,0,

3.2.21. Mistura lítica
Ficoll: 10,0 g
Na2 EDTA: 0,19 g

lisozima: 25 mg

azul de bromofenol: 2,5 mg
sol. RNAse (em tampão acetato de sedio): 50 µl
TEB (item 3.2.15): 50 ml
3.2.22. Solução de SDS - Ficoll 10%
SDS: 0,2 g
Ficoll: 10,0 g
TEB (item 3.2.15): 100 ml

:-453.2.23. Solução de SDS - Ficoll 5%
SDS: 0,2 g
Ficoll: 5,0 g
TEB (item 3.2.15): 100 ml
3.2.24. Solução detergente
SDS: 3,0 g
Na2EDTA: 3, 7 g

sol. Tris 40 mM: 100 ml
O pH foi ajustado para 12,6 com NaOH 8N e a so
lução filtrada em filtro Milipore (0,45 µm).
3.2.25. Solução tris-HCl 2M
tris: 4,8 g
ãgua destilada: 200 ml
pH: 6,0, ajustado com HCl lN
3.2.26. Solução tris-HCl 0,05M
tris: 3,0 g
água destilada: 500 ml
pH: 8,0, ajustado com HCl O,lN

-463.2.27. Solução acetato pH 4,4

-

solução A: 1,2 ml de acido acético
100 ml de agua destilada
solução B: 1,64 g de acetato de sÕdio

-

100 ml de agua destilada
Na preparaçao de 25 ml de solução acetato foram misturados 12,75 ml da solução A com 12,25 ml

da

solu-

çao B.

3.2.28. Antibióticos
Foram utilizados os antibiÕticos

ampicilina

(Bayer), tetraciclina (Bristol), cloranfenicol (Carlo Erba) e
canamicina (Bristol).

As soluções, cujas concentraçoés

riaram de acordo com o experimento, foram preparadas

va-

momen

tos antes do seu uso e adicionadas ao meio de cultura apos a
autoclavagem, quando o meio se encontrava a uma

temperatura

°
em torno de 45 C.

3.2.29. Solução de purinas e pirimidinas
Foram preparadas soluções individuais conten
do bases nitrogenadas (adenina, citosina, timina, guanina
uracila) nas concentrações de 100 µg/ml.

e

�47.3.2.30. Solução de vitaminas
Foram também preparadas soluções

individuais

de vitaminas (âcido folico, biotina, pantotenato

de câlcio,

inositol, nicotinamida, ãcido paraminobenzôico, piridoxina,
tiamina e riboflavina) nas concen trações de 100 µg/ml.
3.2.31. Solução de aminoãcidos
Soluções de cada um dos seguintes aminoãcidos
foram preparadas (prolina, arginina, lisina, tript�fano, me
tionina, histidina, isoleucina, glutamina, homoserina, treo
nina, cistina) nas concentrações de 100 µg/ml.

3.3. Isolamento de bactérias assimbiÕticas do solo fixa
doras de nitrogênio
Alem das linhagens bacterianas fixadoras de n1
trogênio cedidas por vãrios laboratórios (item 3.1), isolouse outras a partir de amostras de solos.

Para

isto,

foram

utilizados solos de vãrias procedências (Piracicaba, Botuca
tu e São Carlos) com características físico-químicas diferen
tes.

Nesta seleção, utilizou-se os métodos propostos por THQ

MAS (1960) e NORRIS e RIBBONS (1970), que consiste no

enri

quecimento do solo com meio de cultura líquido isento de ni-

-48trogênio incorporado (meios LG, Davis, Manitol e Burk); a mis
tura assim preparada, foi colocada diretamente em placa de Pe
tri e as colônias bacterianas obtidas dessa forma, foram pu
rificadas nos meios correspondentes, na forma sÕlida.

3.4. Verificação da ocorrencia de plasmÍdios das bactérias
fixadoras de nitrogênio
Dois métodos de eletroforese em gel de agaro,."

se foram utilizados para verificaçíio da ói{;;ência de plasmf
dios em bactérias.
3.4.1. 1<? método

(SANTOS e AFFONSO, 1982)

As amostras bacterianas foram semeadas por 48
°

horas a 30 c em meios de cultura isentos de nitrogênio, de a
cordo com suas exigencias.

As l inhagens de E. aoli com pla�

mÍdios de peso molecular conhecido, que serviram como padrões
foram crescidas em caldo nutriente por 24 horas a 37 ° c.
seguir, as células foram centrifugadas e lavadas duas
em tampao TEB.

A
vezes

Apôs terem sido ressuspensas em 100 µl de tam

pao TEB, foram acrescentados

30 µl da mistura lítica; 50 µl fE_

ram transferidos para a canaleta do gel (agarose 0,8% em tampao TEB).

A lise foi realizada na canaleta com a adição

30 µl de solução SDS - Ficoll 10%;

apôs a mistura

das

de
duas

..,.49camadas com um palito, foram acrescentados 100 µl de solução
SDS - Ficoll 5%.
As canaletas das placas de gel foram

seladas

com agarose e o tampão TEB foi usado para preencher os
partimentos do aparelho para eletroforese vertical.
uma corrida inicial de 45 minutos com uma corrente
de 2 mA e a seguir foi alterada para 45 mA.

comFez-se

eletrica

A corrida foi in

terrompida quando o corante chegou ao outro extremo da placa.
Terminada a migração, fez-se a coloração do gel

com brometo

de etidio (1 µg/ml em TEB) por 30 minutos e a obs�rvação das
bandas no gel foi feita em lâmpada ultra-violeta de ondas cur
tas.

3.4.2. 2<? metodo

(KADO e LIU, 1981, modificado)

O crescimento das celulas bacterianas foi fei
to de modo idêntico ao metodo anterior (3.4.1).
trifugação e lavagem por duas vezes em tampao E,

Apôs a cen
as celulas

foram ressuspensas no mesmo tampao, acrescido de 15 µg/ml de
RNAse.
Foram transferidos 50 µl dessa mistura

sobre

300 µl de solução detergente previamente colocada em um
bo.

Apôs uma agitaçao suave, a mistura foi colocada a

por 30 minutos e, em seguida, resfriada, sendo

tu-

60 ° c

adicionados

20 µ1 de tris-HCl O,OSM e 0,5 ml de uma solução fenol-cloro-

-50fÕrmio 1:1.

Em seguida, fez-se a centrifugação e coletou-se

50 µl da fase aquosa, adicionando-se 10 µl do tampão de amos
tra, sendo a mistura transferida para a canaleta do gel de a
garose (0,8% em tampão E).
As camaras da cuba de eletroforese foram preenchidas com tampão E e ·as etapas seguintes foram

semelhan-

tes ãs utilizadas no primeiro método citado.

3.5. Amplificação de plasmÍdios
Linhagens fixadoras de N

2

foram desenvolvidas

em meio contendo nitrogênio incorporado, acrescido

de 50 µg

de caseína hidrol. atê o final da fase exponencial de crescimenta.

A incubação foi a 30 ° c por 72 horas;

a seguir,

acrescentada 0,5 ml de solução de cloranfenicol
deixando-se nesta

condição por 20 horas.

foi

(50 mg/ml),

Após este tratamen

to, as cêlulas foram analisadas para ocorrência de

plasmi-

dios (item 3.4).

3.6. Estimativa dos pesos moleculares

dos

plasmídios de

linhagens fixadoras de N2
Na estimativa dos pesos moleculares dos plas-

-51mÍdios das amostras bacterianas, utilizou-se o metodo propo�
to por
•

MEYERS et alii (1976).
~

Este se baseia na comparação

da migraçao em eletroforese em gel de agarose dos plasmÍdios
em estudo, com a migração de plasmÍdios de pesos moleculares

jã conhecidos.

As linhagens padrões utilizadas foram as de

E. coli com os plasmídios Rldrdl9, Sa e p307.

3.7. Eliminação de plasmÍdios das linhagens

fixadoras de

As linhagens que comprovadamente

mostraram a

presença de plasmídios (através da tecnica de eletroforese,i
tem 3.4), foram submetidas aos tratamentos com

agentes

de

"cura", com a finalidade de se e liminar esses plasmÍdios. Pa
ra isso, utilizou-se dos métodos descritos a seguir e a por
centagem de eliminação foi calculada como o numero de colÔni
as, que eliminaram o plasmÍdio, em relação ao total de colÔni
as

submetidas ao tratamento.

Nos casos onde se

conseguiu

esse intento, as células foram posteriormente ensaiadas para
a verificação de uma possível alteração no processo de fixa
ção de N2, pela verificação do seu crescimento em meio sem ni
trogênio incorporado.

-523.7.1. Tratamento com brometo de etidio, acridina la
ranja e acriflavina
Culturas de linhagens portadoras de plasmídio
foram semeadas em frascos contendo meio líquido com

concen

trações variando de 2 a 50 µg/ml de brometo de etidio, acridina orange ou acrÍflavina.

ApÕs 24 horas de incubação

agitação, foram selecionadas as culturas que se

sob

desenvolve-

ram em concentrações sub inibitórias dos agentes citados. Es
tas foram diluídas convenientemente e semeadas em placas co�
tendo o meio de cultura propício para cada linhagem, acresci
do da fonte de nitrogênio, incubando-se a 30 ° C por 48 horas.
A seguir, as colônias foram ensaiadas para se
verificar � possível presença de segregantes nif- (incapazes
de iixar N 2) e para isso se utilizou da tecnica

da

nitrogênio incorporado.

dos

replica

em veludo (LEDERBERG e LEDERBERG, 1952) para meios com e· sem
A comprovaçao da perda

plasmí

dios foi feita através da eletroforese em gel de agarose.

3.7.2. Tratamento pelo calor
Neste procedimento, culturas de linhagens por
tadoras de plasmÍdio, foram semeadas em meio líquido e incuo

badas a 42 - 44 C, sem agitaçao.

Decorridas 24 horas,

estas

foram diluídas e semeadas em meio solido, seguindo-se o mes
mo roteiro jâ descrito no item 3.7.1 para a seleção de segr�

-53gantes nif .

. 3.8. Identificação taxon�mica do isolado bacteriano 9
A fim de se proceder posteriormente um estudo
genético do isolado 9 (item 3.3), uma bactéria fixadora
N2 assimbiÕtica não portadora de plasmÍdio, fez-se

de

inicial-

mente a identificação quanto ao gênero e espêcie. Para isto,
foram seguidos os critérios de classificação citados por BEC
KING (1962), DOBEREINER (1966) e BREED et alii (1974).

3.9. Determinação do nível de resistência do isolado 9

a

antibióticos
Foram preparadas placas de Petri
meio LGN mais um dos antibiÕticos ampicilina,

o

contendo

tetraciclina,

cloranfenicol ou canamicina em concentraçoes variando de O a

200 µg/ml.

Em cada uma destas placas, foi semeada uma

alÍ°

quota da cultura bacteriana do isolado 9, desenvolvida a 30 c
por 24 horas em LGN líquido.
ApÕs a incubação das placas por 72 horas a 30
ºe, foi observado o crescimento e considerou-se como

nível

de resistência a concentração da droga imediatamente inferi
or aquela que impedia o crescimento da cultura bacteriana. A

-54viabilidade das células foi observada inoculando-se no mesmo
meio, isento da droga.

3.10. Curva de sobrevivência do isolado 9

radiação

ultra-violeta
°

Uma cultura de células desenvolvida a 30 c por
72 horas em 10 rol de LGN líquido foi centrifugada a
durante 10 minutos.

12000 g

O sobrenadante foi desprezado e as cêlu

las foram suspensas em solução salina.

A seguir, fez-se

a

irradiação com luz ultra-violeta durante 30, 6D, 90,150, 240
e 300 segundos e apôs cada tempo de exposição, semeou-se

em
º

3o c.

placas contendo meio LGN, incubando-se por 72 horas a
Posteriormente, as colônias foram contadas e comparadas

com

o número de colônias não submetidas à irradiação (controle).

3.11.

Curva de sobrevivência do isolado 9 ao

tratamento

com ãcido nitro�o
°

Uma cultura de células desenvolvida a 30 c por
72 horas em 10 ml de LGN, foi centrifugada a 12000 �

por10

O sobrenadante foi desprezado e as células

foram

minutos.

suspensas em solução salina.

A seguir, semeou-se 0,5 ml des

sa suspensão de cêlulas em tubos contendo 0,33 ml de solução

-55nit�ito de sódio 0,5M e 9,17 ml da solução acetato pH
°
seguindo-se a incubação a 30 c.

-

4, 4,

Amostras de celulas destes

tubos foram retiradas apos 4, 8, 12, 16 e 20 minutos e semea
o
das em placas contendo LGN, incubando-se por 72 horas a 30 C.
Posteriormente, as colônias foram contadas e comparadas

com

o número de celulas do controle, sem tratamento.

3.12. Obtenção de mutantes nif- no isolado 9,
irradiação com luz ultra-violeta

e

atravês da

tratamento com

ãcido nitroso
.Como no item anterior, uma suspensão de cêlu
las foi ceptrifugada, o sobrenadante foi desprezado e a

se

guir, irradiada com luz ultra-violeta por 2 minutos ou trata
da com ácido nitroso por 8 minutos.

Apôs esse tempo de exp�

sição, semeou-se alíquotas de cêlulas diluidas

conveniente-

mente, em placas contendo meio LGN.
As colônias que cresceram nestas condições fo
ram replicadas para placas com LG e LGN.

Após a confirmação

da mutação, foram selecionadas celulas nif-.

3.13. Auxanografia dos mutantes nifOs mutantes nif- o btidos no item 3.12,

foram

-56ensaiados quando à ocorrencia d e uma mutaçao auxotrÕfica. As
sim, estes foram inoculados em LGN líquido e semeados em pl�
cas contendo: LG + solução de aminoacidos, LG + solução de vi
taminas e LG + solução de acidos nucleicos.

...

~

o

Apos a incubaçao a 30 C por 48 horas,

obser-

vou-se o crescimento, comparando-se com o meio LG sem os requerimentos.

colônias

de

Nos casos onde houve crescimento

apenas no meio LG suplementado, estas foram confirmadas para
auxotrofia para cada um dos componentes individualmente,

da

solução em questao.

3.14. Isolamento de mutantes resistentes a· antibióticos
As linhagens mutantes nif- e o isolado 9

fo

ram ensaiadas com o objetivo de se selecionar células resistentes a drogas, a serem utilizadas em experimentos posteri�
res.

Para is to

foram observados os dados obtidos do experi

mento descrito no item 3.9 sobre o nível de resistência do i
solado 9, em relação a antibióticos.
Inicialmente foram desenvolvidas culturas bac
°

das quais

se transferiu uma alíquota para placas contendo

LG ou LGN +

terianas em meio LGN líquido por 48 horas a 30 c,

2 µg/ml de tetraciclina.

O mesmo procedimento

foi

seguido

para os outros antibióticos, excetuando-se as concentraçoes

-:-5 7empregadas que foram 5, 20 e 50 µg/ml de canamicina, cloranfenicol e ampicilina, respectivamente.

Apôs a incubaçio

°

72 horas a 30 c, isolou-se as colônias que se

de

desenvolveram

nessas condições.

3.15. Extraçãd de DNA total d o isolado 9 e mutantes nifForam extraídos o DNA de culturas de

células

de mutantes nif- e isolado 9 resistentes a ampicilina e iso
lado 9 selvagem. Desta forma, as amostras foram desenvolvidas em 100 ml de LGN e centrifugadas a
tos.

por 15 minu

12000 g

0,05M

As células foram suspensas em 5 ml de tris-HCl

(pH 8,0), centrifugadas novamente, sendo ressuspensas em 8 ml
de sacarose 25% (em tris-HCl O,OSM) contendo lisozima (10 mg/
ml) e mais 2 ml de EDTA 0,5M pH 8,2 (em tris-HCl 0,0SM)..
°

Fez-se uma incubação por 10 minutos a 25 c

e

acrescentou-se 1 ml de SDS 10%, deixando-se durante 30 minu-

o
tos a 60 e.

A seguir, foi adicionada uma solução

clorofÕr, ..

mio-ãlcool isoamÍlico (24: 1), em um volume igual ao volume _to
tal do tubo, agitando-se lentamente atê a formação de
são homogênea.

Centrifugou-se a

14000. g por

emul-

20 minutos e

transferiu-se a fase aquosa superior para outro tubo, onde se
°

adicionou 2 volumes de e�anol gelado (� -5 C).

Apôs a centri

fugação (5000 rpm - 10 minutos), fez-se a secagem i vãcuo do
álcool remanescente e, adicionou-se 1 ml de tampão SSC;

se-

-58guindo-se a dissolução dos ãcidos nucleicos, foi colocada so
lução de RNAse atê atingir a concentraçao de 50 µg/ml. A se
guir, foram repetidos os passos descritos apos a colocação da
solução clorofÕrmio-isoamilico, finalizando-se com a dissolu
ção do DNA em tampão SSC.

A determinação da concentração de

DNA obtida, foi feita em espectrofotômetro Beckman modeloDB,
em 260 nm.

3.16. Experimentos de transformação utilizando o DNA

do

isolado 9 e dos mutantes nifForam realizados quatro experimentos de transformação descritos a seguir, utilizando-se como linhagens re
ceptoras os mutantes nif da linhagem 9, linhagens de E. coli
(C600, HBlOl, 711, CA77, Sa) e levedura Saccharomyces cerevi
siae (X 2180 - Yeast Stock Center - Universidade da CalifÕr
n1a, Berkeley).

3.16.1. Transformação interespecÍfica entre mutantes

nif e DNA do isolado 9 (PAGE, 1982, modificado)

Os mutantes nif- foram crescidos em meio para
indução de competência (OFe + N) por 24 horas a 30

o

e.

de 50 µl de cêlulas competentes (2 x 10 7 celulas/ml)

Cerca
foram

colocadas em 0,3 ml de tampão Burk e acrescentou-se 2,0 µg de

--:-5.9-

DNA da linhagem 9.

°

Apôs 2 horas de incubação a 30 c, a mis
-

tura foi semeada nos meios Burk e LGN com e sem o acréscimo
º
de 50 µ1/ml de ampicilina, incubando-se por 72 horas a30 C.

-

A frequência de t ransformação

. +

como .o numero de transformantes ni,f

tal de células r�ceptoras utilizadas.

-

foi

calculada

-

em relaçao ao numero to
O DNA fo i ensaiado para

se verificar a esterilidade em m eio Burk e cada uma das

li

nhagens mutantes nif- também foi ensaiada a fim de se observar
possível reversão.

3.16.2. Transformação entre mutantes nifOs mutantes nif- I a nif- 5 foram crescidos em
°

meio para indução de competência por 24 horas a 30 C ,

e

as

células foram preparadas conforme descrito no item3.16.l. Pa
ra cada uma das culturas nif-, foram feitos ensaios envolven
do sua transformação com o DNA isolado de cada um dos mutan
-

tes nif- e resistentes a ampicilina.

A seleção dos transfor

mantes foi feita nos meios Burk e LGN com e sem acréscimo de
50 µg/ml de ampicilina.

A frequência de transformação

foi

calculada em função do número de células receptoras utiliza
das, conforme descrito no item 3.16.1.

-603.16.3. Transformação intergenérica entre linhagens de

E. aoli e DNA do isolado 9
(MANDEL e RIGA, 1970, modificado)

IOi,

711,

As linhagens receptoras de E. aoli C600,

HB

CA7 7 e Sa, foram crescidas em caldo nutriente

por

°

20 horas a 3 7 c, com agi•tação.

Cada urna das culturas foi di

luida e alíquotas destas suspensões foram inoculadas em 40 ml
°

do mesmo meio, seguindo-se incubação por 3 horas a 3 7 c

sob

agitaçao.
Para obtenção de competência, as células
ram centrifugadas e lavadas com solução de CaCI
º

2

fo

50 mM; apos

isto, foram mantidas a o c por 25 minutos, sendo este procedimento repetido duas vezes.

A 0,2 ml de cada uma das

pensoes de cêlulas competentes (10

7

celulas/ml) ,

sus-

adicionouº

se 3,0 µg de DNA da linhagem 9, sendo a mistura mantida a o c
durante 40 minutos.

°

Decorrido es te tempo, colocou-se a 42 c

por 10 minutos, adicionando-se em seguida igual volume de ca_!_
°

do nutriente, e a incubação foi por 20 minutos a 37 c sob a
gitação.
Os transformantes foram selecionados em meio
mínimo de E. aoli sem nitrogênio incorporado (MMEC s/N), mais
os requerimentos exigidos para cada linhagem (30 µg/ml

para

aminoãcidos e 10 µg/ml para vitaminas e ãcidos nucleicos). A
°

incubação foi a 3 7 C por 72 horas, na-�resença de o , bem co
2

-61(adiçio de 0,8% agar em cobertura).
mo em atmosfera livre de o
2
Como parte da detecção de transformantes, a1n
da. foram realizados testes para verificação da atividade

da

nitrogenase e comparação do crescimento entre estes e a linha
gem original doadora do DNA.
3.16.4. Transformação intergenérica entre S. cerevisiae
e DNA do isolado 9

(ECHEVERRIGARAY, 1983)

A linhagem de levedura Y2180 foi crescida por
o

12 horas a 30 C em 100 ml de meio YEPD, sendo a seguir subme
tida a um tratamento, a fim de se obter protoplastos.

Neste

tratamento_, as células foram inicialmente centrifugadas e 1�
vadas duas vezes com EDTA 10 mM.

ApÕs a adição de 2-mercap-

toetanol ate a concentração de 1%, fez-se a suspensão das cI
lulas em TSP lM.

Adicionou-se 1 ml de solução

de

helicase

°

4% e manteve-se a 35 c, agitando-se em intervalos constantes
durante uma hora.

A obtenção dos protoplastos foi observada

microscopicamente atê atingir 90 - 100% das células

e

entao

a suspensão foi centrifugada e lavada três vezes em TSP.
Para a transformação, foi adicionado 10 µ1 de
solução Cac12 1,2M aos protoplastos e a seguir cerca de 50 µ1

de DNA do isolado 9 para 0,1 rol da suspensão de protoplastos.
°

Apos a incubação por 30 minutos a 30 c, foi adicionado

1

ml

de PEG 60% (em TSP), mais solução de Cacl2 ate atingir a con-

-62centraçao de 10 mM.

Agitou-se lentamente e manteve-se por 60

°

°

minutos a 30 c e a seguir por 5 minutos a 42 c.
gem dos protoplastos com tampao TSP, foi feita

ApÕs a lava
a

semeadura

em'meio mínimo de levedura, isento de fonte de nitrogênio
cr�scido de sorbitol (lM).

Adicionou-se uma camada

a-

de meio

de cobertura contendo 0,8% de agar, como suporte físico para
a regeneração dos protoplastos.

O controle foi feito em meio

YEPD com sorbitol (IM).

3.17. Atividade da nitrogenase
A atividade da nitrogenase foi avaliada

pela

(DILWORTH,

sua capacidade de reduzir acetileno a etileno
1966), detectado em cromatÕgrafo a gâs.

Este ensaio foi realizado para os transforman
tes de E. coli e linhagem original (isolado 9).

Para isto,

utilizou-se culturas de cada uma das amostras crescidas em LG
semi-solido (0,2% agar) por 48 h oras a 30

o

e.

Os frascos fo-

ram hermeticamente fechados com tampas de borracha,

retira-

dos 3 ml de ar e injetado o mesmo volume de acetileno.

ApÕs

°
2 e 24 horas de incubação a 37 c, retirou-se 0,5 ml do volu

me da mistura gasosa de cada frasco e fez-se a analise no cro
matÕgrafo Beckman GC, modelo 65, do Laboratório
ologia - CENA/USP.

de

Microbi

-63Pela analise gráfica dos p{cos de etileno foi
calculada a atividade da nitrogenase presente em cada

amos-

tra (SAITO, 1978).

3.18. Comparação do crescimento entre transformantes niL
de E. coZi e isolado 9
transfor

Foram comparados o crescimento dos

nitrogênio

mantes de E. aoZi e isolado 9 em meio com e sem
incorporado.

Culturas de cada uma das amostras

desenvolvi-

das por 24 horas em caldo nutriente ou Burk, foram

diluídas

convenientemente e inoculadas em uma s�rie de tubos contendo
meio Burk com e sem nitrogênio e nutriente líquido.

~

.

o

baçao foi a 37 e 30 C, respectivamente

para

as

A inculinhagens

transformantes e 9.
As amostras foram retiradas
em

feitas a leitura da densidade Õtica

periodicamente,
espectrofotômetro

Beckman a 620 nm, e com esses dados foram construídas as cur
vas de crescimento.

3.19. Experimentos de conjugaçao
Foram realizados vários experimentos de conJ�
gação entre os transformantes nif

+

e linhagens

doadoras

de

-64-

E. coli.
+

3.19.1. Conjugação entre transformantes nif
nhagens portadoras de plasmídio

e

com li-

Hfr de E.

coli
As linhagens doadoras(Sa,
.

e receptoras ( transformantes n�f

+

R ldrdl9

de E. coli)
°

das em caldo nutriente por 20,horas a 37 c.

R

e CA77 amp )

foram cresciApÕs es-tà incu-

bação, as culturas doadoras foram diluídas 100 vezes em cal
°

do nutriente e incubadas por 4 horas a 37 c, sob agitação.
A seguir, fez-se a mistura na proporçao de 3:1
da cultuta doadora em fase exponencial e cultura

receptora
°

em fase estacionária, incubando-se por 3 horas a 37 c.

De

corrido esse tempo, a mistura foi agitada vigorosamente, di
luída e semeada nos meios: MMEC s/N + cloranfenicol e ampici
lina, MMEC s/N + cloranfenicol e canamicina, MMEC s/N + ampi
cilina, para as misturas cujas doadoras foram respectivamente as linhagens

R ldrdl9,

Sa e CA77.

Os antibiÕticos foram a

crescentados ao meio na concentração de 20 µg/ml.

A incuba-

~
0çao foi. a 37 C durante 72 horas, quando entao foram selecio-

.
nadas co1onias
n�'f

+

.
e resistentes
a d rogas.

-653.19.2. Conjugação entre transformantes portadores de
plasmídio e linhagens receptoras de E. coli
Os recombinantes obtidos no item 3.19.1 foram
de E. coli (C600 e 711),

conjugados com linhagens F

a

fim

de.se verificar a possibilidade dos genes nif estarem nestes
plasmÍdios.

O procedim�nto de conjugaçao foi o mesmo descri

to no item anterior.
ApÕs a conjugaçao, a mistura de cêlulas foi <li
luida convenientemente e semeada em NA + cloranfenicol e ampicilina e MMEC mais estes mesmos antibiÕticos.

A incubação

°

foi feita por 48 horas a 37 c e selecionou-se a·s colônias que
apresentaram as mesmas características das cêlulas

recepto-

Isto foi verificado pe-

ras e resi�tincia aos antibiÕticos.

la comparação destes nos dois meios de cultura.

Posterior-

mente estas colônias foram replicadas para MMEC s/N acrescido dos mesmos antibiÕticos, alem dos requerimentos
pela linhagem receptora.

°

exigidos

A incubação foi a 37 c por
-

.

-

72 ho-

ras, observando-se a ocorrencia de celulas receptoras n�'f

+

e

resistentes a drogas, conferida por genes plasmidiais das celulas doadoras.
3,19.3. Conjugação entre

linhagens transformantes de

E. coli
O transformante CA77/101(9)2 isolado no

item

-663.19.1, foi utilizado como linhagem doadora

em

cruzamentos

c.om outros transformantes de E. coli 101(9) (item
Este_ ensaio teve como

objetivo

3.16.2).

verificar a ocorrência

de

maior atividade de fixação de N , nest es novos recombinantes.
2
A metodologia seguida foi a mesma do item anterior.

ApÕs a conjugação, as células foram

semeadas

em

MMEC + ampicilina, uma vez que a linhagem CA77 apresentava re
.
sistência a esta droga. A incubaçao foi por 72 horas a 37 o C
e selecionou-se as colônias de maior tamanho,

procedendo-se

em seguida, o teste da redução do acetileno para verificar a
atividade da nitrogenase em comparação com cada uma das

li

nhagens parentais.
3.19.4. Conjugação entre l inhagens transformantes ni f

+

e isolado 9 com linhagens portadoras de plas
mÍdios com transposon
Foi realizada a conjugaçao entre os transformantes ni.. f+ e isolado 9 com a linhagem de E. coli portadora de
plasmÍdio com transposon pcBTOl/HBlOl.

ApÕs a conjugação, as

células foram semeadas em três meios diferentes: MMEC s/N

+

canamicina e tetraciclina; MMEC s/N + canamicina e MMEC s/N

+

tetraciclina.

°

A incubação foi por 72 horas a 37 e 30 c, de-

pendendo das células receptoras utilizadas.

Nos casos

onde

as células receptoras foram as do isolado 9, substituiu-se o
MMEC s/N por LG, acrescido dos mesmos antibióticos.
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4. RESULTADOS
4.1. Isolamento de bactérias fixadoras de N
2
Utilizando-se a metodologia descrita no item

3.3, obteve-se cerca de 50 isolados bacterianos,

os

quais

foram purificados nos vários meios isentos de nitrogênio.
Destes isolados bacterianos, apenas 6 apresentaram caracte
rísticas morfofisiolÔgicas diferentes (requerimentos nutricionais, aspecto da colônia, taxa de crescimento).
receberam a designação de 12B,

13-2, 20-AM, 5-3, 9

Estes
e 22 e,

juntamente com as linhagens cedidas por outras instituições
(Tabela 1), foram posteriormente submetidos

a eletroforese

em gel de agarose para verificação da presença
dios.

de

plasmí-

-684 ..2. Ocorrênci-a de plasmídios em bactérias fixadoras de N

2

Apôs a adaptação da metodologia para eletro
forese em gel de agarose (item 3.4), foi feito um estudo com
parativo das virias amostras bacterianas fixadoras de N • A
2

Figura 2 mostra o padrão de migração eletroforêtica das linhagens que apresentaram plasmÍdioi.

Nas demais

amostras

não foram observados plasmÍdios em nenhum dos métodos de e
letroforese realizados.
Considerando a possibilidade de que

algumas

linhagens fixadoras de N2 pudessem apresentar plasmídios nao
de

co-

pias), fez-se o tratamento com cloranfenicol (item 3.5)

nu

visíveis em eletroforese (devido ao pequeno numero

ma tentativa de amplificar o número de cÔpias destes plasm!
dios.

Verificou-se que apos este tratamento, apenas

nhagem 40-1 mostrou a presença de um plasmÍdio,
havia ocorrido antes deste tratamento.

o

a lique nao

Alem disso, os iso-

lados 74-1, 40-1 IV e LAMS, não foram submetidos ã eletrofo
rese, pois houve muita dificuldade em se retirar a espessa
camada de muco que os envolvia, dificultando
de lise celular.

a

ocorrencia

Foi feita uma tentativa de eliminação

es

se muco com solução de EDTA, o que nao teve sucesso.
De acordo com a mobilidade eletroforetica em
comparaçao com a migraçao de plasmÍdios com pesos molecula
res conhecidos, obteve-se a reta de padronização (Figura 3)
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FIGURA 2 - Eletroforese em gel de agarose de isolados bacterianos fixado
res assimbi6ticos de N e linhagens portadoras de plasmidios,
2
com pesos moleculares conhecidos (canaletas 3, 4, 5 e 7).
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FIGURA 3 - Reta de calibração para estimativa dos pesos moleculares de
plasmidios a partir de linhagens padr�es.

-71e com isso foi possível estimar o peso molecular dos plasmf
dios das amostras 2 - 2�1, 5-3 e 40-1 como sendo 6 4 , 40 e

92

Md,· respectivamente.

4, 3, Eliminação de plasmídios em linhagens fixadoras de N

2

Cerca de 1500 colônias foram ensaiadas quan
to à capacidade de fixar nitrogênio apÕs o tratamento com a
gentes de "cura" como brometo de etídio, acriflavina, acr1.dina l aranja e calor (44 ° c).

Os dados referentes a estes ex

perimentos estão da Tabela 2.

TABELA 2

Porcentagem de eliminação de plasmídios

atraves

do tratamento com agentes de "cura" em l inhagens
fixadoras de N .
2
Amostras

Tratamento*
brómeto de
etidio

acriflavina

acridina
1 aranj a

calor

A. brasiZense

1,08

0,42

0,43

2,03

40-1

3,52

0,43

0,25

10, 30

5-3

5,51

1,03

0,23

6 ,65

2-2 II

4,60

1,52

0,83

*

-

90 - 100 colonias em cada tratamento

-72Pode-se verificar que apenas na linhagem
A.

brasilense

de

houve alteração no processo de fixação de N ,
2

apôs a eliminação dos plasmÍdios, enquanto que as demais con
tinuaram apresentando crescimento em meio sem nitrogênio in
corporado.

A comprovação da perda dos plasmÍdios foi feita

através da eletroforese em gel de agarose em um numero significativo de colônias que apresentaram ou nao

crescimento
de

em meio sem nitrogênio, uma vez que o caráter "fixação
N " foi o Único critêrio levado em consideração.
2

Como jâ mencionado, não foram isoladas bactê
rias cujos plasmÍdios tivessem genes relacionados ao proce�
so de fixação de nitrogênio.

en-

Desta forma, procurou-se

tre os isolados bacterianos uma linhagem que pudesse ser u
tilizada em estudos genéticos e nvolvendo genes nif
somais.

cromos-

O isolado 9, não portador de plasmÍdio, foi utili-

zado nes.t-e sentido, uma vez que o mesmo apresentou boas características culturais, como crescimento rápido

-

.

em var1os

meios isentos de nitrogênio incorporado (LG, LGB, Burk), fã
cil manipulação, alêm de ter c olônias bem delimitadas, faci
1i tando a"rêp 1 ica em ve 1 udo 11 (LEDERBERG e LEDERBERG, 19 5 2 ).
Vârios ensaios foram conduzidos com esta bactéria como

ob

tençao de mutantes nif-, experimentos de transformação

en-

volvendo mutantes nif- e linhagens de E. coli
toras e experimentos de conjugação entre
obtidos com outras linhagens de E. coli.

como

recep-

os transformantes

-73O isolado 9 foi caracterizado como sendo

do

ginero Azotobacter, espécie paspali(Figuras 4 e 5), de aco�
do com os critérios citados no item 3.8.

Est a bactéria tem

como caracterrstica morfol5gica, um grande pleomorfismo, de
modo que apôs 2 dias .de crescimento, as células apresentam
se como filamentos, de comprimento variado, podendo atingir
ate 30 µm.

Ap�s 4 dias, verif�ca-se uma mistura de filamen

tos longos e bastonites de vários comprimentos.

Tanto os

bastonetes comô os filamentos, movem-se ativamente

em meio

líquido e em culturas mais velhas aparecem células com forma semelhante a outras espécies de Azotobacter.

Produzem

cisto e cápsula, são Gram negativas e nos filamentos aparecem cadeias de grânulos que possivelmente darão
cistos ou células mais curtas.

origem aos

Não se desenvolvem em caldo
de

nitro-

gênio (LG, Burk e LGB) contendo glicose e sacarose.

Não u-

nutritivo, tendo bom crescimento em meio isento

tilizam, porem, o amido e manitol e forte produção de ácido
e observada em meio contendo glicose e sacarose, o que pode
ser também verificado pelo amarelecimento do agar com
de bromotimol.

azul

A fixação de N ocorre em presença de oxig�
2

nio, da mesma forma que em outras especies

de Azotobacter.

Em relação ã temperatura, verifica-se que o seu crescimento
°

pode ocorrer tanto a 30 como a 37 c e numa faixa de pH vari
âvel entre 5 e 9.

As colônias em meio sÕlido sem

nitrogê-

nio são redondas, Úmidas e elevadas, mas em culturas

mais

velhas tornam-se secas e leitosas, frequenternenteirregulares.

�74-

I

FIGURA 4 - Cultura do isolado 9 (A. paspali) em meio sem nitrogênio in
corporado, coloraçio simples com azul de metileno (x lOOO).
Acima: cultura de 2 dias, apresentando filamentos longos;
Abaixo: cultura de 4 dias apresentando células de
c9mpri
mento intermediirio e raras formas alongadas.
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FIGURA 5 - Cultura do isolado 9 (A. paspali) em meio sem nitrogênio incor
porado, coloração simples com azul de metileno (x 1000).
Acima: cultura de 7 dias, com predominância d e formas cocoides;
Ab�ixo: cultura de 10 dias onde aparec�m cistos.

-764.4. Nível de resistência a drogas n o isolado 9

.

�

Os n1.ve1.s de resistênci a do isolado 9
quatro antibiÕticos, sio mostrados n a Tabela 3.
pode se r obse rvado, a linhagem

ja

possui ce rta

pa ra

Confo rme
resistênci a

n atu ral à ampicilina demonstrado pelo seu cresci mento

1.me-

diato em mei o contendo 20 µ g/ml, o que nao aconteceu com os
outros antibiÕticos.

Estes dados f o ram poste rio rmente uti

lizados n o isolamento de mutantes resistentes.

TABELA 3 - Nível de resistênci a do isolado 9 a antibióticos.
concentraçao
(µg / ml)

ampi
cilina

tetra
ciclina

cloran
fenicol

cana
micina

o

+

+

+

+

1

+

+

+

+

2

+

+

+

5

+

+

10

+

20

+

50
100
200
+ c rescimento
ausência de crescimento

"".' 7.74.5. Curva de sobrevivência e obtenção de mutantes nifã irradiação ultra-violeta

e

tratamento com âcido

nitroso
As curvas de sobrevivência

aos

tratamentos

com luz ultra-violeta e ãcido nitroso foram realizadas,

a

fim de se determinar as melhores condições para o isolamento de mutantes nif-.

As Tabelas 4 e 5 mostram esses

dados

e a representação gráfica estã na Figura 6.

TABELA 4

Tempo

(minutos)

Sobrevivência do isolado 9 ã irradiação ultra-2
violeta (93,6 J.m .min-1 ) e
NQ de Sobreviventes

(células/ ml)

Porcentagem de
Sobrevivência

o

6,3

X

10

8

1,00

X

10

2

0, 5

5, 1

X

10

8

8 ,09

X

10

1

1 ,0

4,5

X

10

7

7, 14 X

10

°

1,5

1, 8

X

10 7

2, 8 5

X

10

°

2,0

3, 8

X

10

5

6,03

X

3,0

4,3

X

10 3

7 ,6 1

X

4,0

2 ,5

X

10

,96

X

2

3

2
1010 -4
10 5

-78TABELA 5 - Sobrevivência do isolado 9 ao tratamento com

a-

cido nitroso.
Tempo

NQ de Sobreviventes

(minutos)

(células/ ml)

Porcentagem de
Sobreviventes

o

3,5

X

10

8

1 ,00

X

10

2

4

4, 8

X

10

7

1,37

X

10

1

8

2,0

X

10

6

5, 71

X

12

1,6

X

10

4

4 ,5 7

X

16

3, 4

X

10

2

9, 71

X

20

1, 2

X

10

2

3, 4 0

X

10 1

-3
10

-5
10
-7
10

Considerando os valores correspondentes

as

curvas de sobrevivência, escolheu-se 2 minutos como o tempo
de irradiação para o tratamento com luz ultra-violeta e 8 mi
nutos para o tratamento com ãcido nitroso por causarem
nos de

1%

me

de sobrevivência e, portanto, considerado sufici

ente para induzir alta taxa de mutação.
Foram

selecionadas

6 e 10 colônias

mutan-

tes nif apos tratamento com ultra-violeta e âcido nitroso,
respectivamente.

Estes mutantes foram em seguida

submeti-

dos a auxanografia, a fim de verificar se a sua incapacida
de de crescimento em meio sem nitrogênio, era realmente por
alteração na nitrogenase ou devida a alguma deficiência nu-
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FIGURA 6 - Cu rva de sobre vivência do isolado 9 ã irradiação ultra-violeta
(UV) e tratamento com ãcido nitr o s o· (HN02).

-sotricional (auxotrofia) que os impedia de desenvolver em meio
mínimo.

Conforme já foi descrito no item 3.13, os mutantes

foram semeados em meio isento de nitrogênio, acrescido

de
Con

fontes de aminoácidos, ácidos nucl�icos ou vitaminas.

vêm salientar que em todos estes casos, a fonte de suplemen
taçao, em especial de aminoácidos, nao atingiu a concentra
ção de 300 µg/ml capaz de inibir o processo de fixação
nitrogênio
leno).

nesta

de

bactêria (avaliada pela redução do aceti

Verificou-se que dos 16 mutantes nif obtidos inici

almente, apenas 5 mantiveram esta condição apôs suplementa~

çao com os diferentes requerimentos.

Ist o mostrou que rea!

mente a sua incapacidade de crescimento em meio sem nitrogê
nio nao estava relacionada com deficiência nutricional e sim
especificamente com alterações da nitrogenase.
tantes restantes, 8 reverteram para n�.f

+

Dos 11 mu-

apos
- a1gumas

sub-

culturas e 3 mostraram ser auxotrôficos, sendo 2 capazes de
crescer em meio suplementado com vitaminas, mostrando defi
ciência para a vitamina B

1

e o outro apresentou crescimento

em meio com acido nucleico de l eveduras, mostrando deficiên
eia para timina.
Os 5 mutantes que comprovadamente

mostraram

ser nif , juntamente com culturas do isolado 9, foram post�
riormente utilizados na seleção de mutantes resistentes
drogas.

Para isso

a

observou-se os dados referentes aos

veis de resistência do isolado 9 aos antibióticos (Tabela 3).

-81A seleção de células resistentes foi necessãria para que se
pudeise dispor de linhagens doadoras de DNA, que
como marcadores em experimentos de transformação.

atuassem
Desta -

forma, alem da característica "fixação de N211, pode-se uti
lizar a marca de resistência na seleção de transformantes.

Foram obtidas 10 colônias do isolado 9 que cresceram em LG +
50 µg/ml de ampicilina, 3 colônias em meio com 2 µg/ml

de

tetraciclina, 5 em 10 µg/ml de cloranfenicol e 6 em 5 µg/ml
de canamicina.

Também foram isoladas células resistentes a

50 µg/ml de ampicilina a partir de cada uma

das

linhagens

mutantes nif .

4.6. E�perimentos de transformação
Ap;s a extraçao do DNA do isolado 9 e mutan
·tes nif- (item 3.15), fez-se uma serie de experimentos

de

transformações interespecíficas e intergenêricas, com o ob
jetivo de estudar o comportamento de genes fixadores de N2,

em populações selvagens de bactérias fixadoras de vida
vre como ê o caso do isolado 9

(A. paspali).

li

Nestes ensaios

procurou-se localizar os genes nif- ao longo do genoma bacteriano, alem de observar sua possível transferência
outros organismos nao fixadores de N .
2

para

-824.6.1. Transformação interespecifica
Os mutantes nif

obtidos a partir do isolado

9 (item 4.6) foram utilizados como células receptoras em e�
perimentos de transformação onde o DNA doador foi provenie�
te de células desta mesma linhagem.

A seleção dos transfor

mantes foi em função da'recuperação da capacidade

de fixar

+

N2 (nif ) por parte dos mutantes nif-, o que pode ser veri

ficado através do crescimento de colônias em meio sem nitro
gênio incorporado.
+

A frequência de transformantes nif

foi cal

culada levando-se em consideração o número total de células
receptoras utilizadas e os dados referentes a este

experi-

mento são' mostrados na Tabela 6.

TABELA 6

Porcentagem de recombinantes nif

-

da transfo�ma

ção entre mutantes nif- e DNA do isolado 9.

Linhagens

Receptoras
nif�

*

+

Porcentagem de

Transformantes
1,7

X

nif;

8,5

X

nif;

4,0

X

nif�

1,1

X

nif

3,2

X

s

n1,,'f

2
10-

3
102
10-

3
103
10-

8
o numero de ce
-1 u 1 as utilizadas
. .
foi. de 10 7 -10 cels / ml

+

-83Em cada experimento foi feito simultaneamen
te um controle dos mutantes nif- a fim de se verificar a po�
sível ocorrência de reversão.
apenas os mutantes nif;
para n&'f

+

e

Observou-se desta forma, que

nif;

apresentaram uma reversao

-7
em torno d e 3,10 %, o que foi considerado no cãl

culo da frequência de recombinação.

4,6,2. Transformação entre mutantes nif
Os mutantes nif- descritos no item 4.6, foram
transformados com DNA extraido de�tes mesmos mutantes em to
das as combinações possíveis, onde as linhagens doadoras car
regavam uma marca conferindo resistência a ampicilina.

As

porcentagens de recombinação nestas transformações sao mos
tradas na Tabela 7 e a Figura 7 mostra a ordem das mutaçoes
afetando a fixação de nitrogênio.
+

O aparecimento de células nif

indicou uma re

combinação do material genético correspondente âs

mutaçoes

Assim, recomb.inantes n&.f+ so

puderam

das duas linhagens.

ocorrer quando a mutação do doador nao foi a mesma do genoma receptor.

Nestas transformações, verificou-se que a mar

ca para resistência a ampicilina apareceu em apenas 2 expe
rimentos envolvendo nif� (nif� x nif� e nif� x nif�).
Em todos os casos foi feito um controle para
se verificar uma possível reversão dos mutantes nif-.
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TABELA 7 - Porcentagem de transformantes nif

+

obtidos de cru

zamentos entre mutantes nif- e DNA destas mesmas

linhagens.

Linhagens Doadoras

Li nhagens
Receptoras*

n if 1

o

nif�

-3
6,7 X 10

nif;

-3
7,0 X 10

nif�

o

nif;

--

-4
5,4 X 10

-7
-3
1, 3 X 10
l,OxlO

nif;

*

nif 2

-5
S,6xl0

-3
2,6 X 10

-4
l,SxlO

nif3

ni f�

nif�

-3
-3
-7
3,5x10
7,2 X 10
8,7 X 10
-3
-3
-6
8 , 1 X 10
1,9 X 10
4,5 X 10

o

-3
3, 0 X 10

-3
7, 3 X 10

2 ,8

X

-3
10

-7
3,2x10

-3
8,0xlO

-3
5,2 X 10

-3
3,1 X 10
-7
3,8 X 10

.

o numero de células receptoras utilizadas foi de 10 7 -10 8
celulas/ml

As
FIGURA 7 - Ordem das mutaçoes afetando a f ixação de N .
2
distâncias entre as mutações não são dadas em es
calas.

-854.6.3. Transformação intergenerica
Neste caso, o DNA do isolado 9 foi utilizado
em processos de transformação onde as células receptoras foram
da bactéria E. coZi e levedura S. cerevisiae.

Obteve-se

transformantes apenas quando as células receptoras foram de

E. coZi HBlOl, C600, CA77 e Rldrdl9.
As colônias recombinantes obtidas inicialmen
te foram replicadas novamente para o mesmo meio isento de ni
+

trogênio incorporado, para confirmação da condição de nif .
Nessas condições, poucas destas colônias mantiveram-se está
veis.

Conforme pode ser observado na Tabela 8,

apenas

colônias da linhagem HBlOl e 2 da CA77 apresentaram as

6

ca

racter!sticas da espécie e crescimento em meio isento de ni
trogênio.
1 e 2.

Estas foram designadas de 101(9)1 a 6

e CA77(9)

-86TABELA 8 - T ra n s f o r m a ção de linh a g e n s de E. aoli e levedura

S. aerevisiae c o m DNA d o isolado 9.
Número Total de
Transformantes
nif +

Numero de
Transformantes
nit+ Estáveis

HBl0l

26

6

4,0

X

6
10-

C600

15

o

2,1

X

6
10-

711

o

o

CA77

8

2

Sa

o

o

R ld rd l9

6

o

Levedura x2
1so

o

o

Linhagens
Receptoras *

*

Porcentagem
de
Transformação**

o
1, 7

X

6
10-

o
5,2

X

1
10-

o

-

o numero de células re ceptoras utilizad as fo i
cêlulas/ml

** ..
. +
~
n-µme ro t ot al de t rans f orman te s n�f e m re l açao ao numero de células recept oras ut i lizad as

-874. 7. Atividade da nitrogenase e crescimento dos transfor
mantes de E. coli
Os dados de atividade da nitrogenase para os
trans f ormantes n�.,+

de E. coli e isolado 9 (doadora) são a-

presentados na Tabela 9. Nas Tabelas 10 e 11 estão os dados re
ferentes ao crescimento

destas

coli HBlOl (receptora) em meio

mesmas linhagens e da

E.

com e sem nitrogênio incor

porado, respectivamente e a representaçao gráfica nas Figu
-

ras 8 e 9.

O aspecto destas culturas em Placas de

Petri

pode ser observado na Figura 10.

TABELA 9

-

Atividade da nitrogenase nos trans·formantes de E.
coli e isolado 9 medida pela redução do acetileno.
Produção de C H Li (nmoles/hora)
2

Linhagem

Produção

Isolado 9

1,42

X

Linhagem

Produção

10

3

101(9)1

26,0

X

10-

3

101(9)2

3 0,9

X

10-

3

101(9) 3

8,1

X

10-

3

101(9)4

16,3

X

10-

3

17,9

X

10-

3

101(9)6

21,1

X

3
10-

101(9)5

1,6

X

10-

3

6, 3

X

10-

CA77(9)2

3

CA77(9)1

-88T ABELA 10 - Cre scimento dos transformante s nif

+

de E. coli,

l inhagem HBlOl (recep tora) e i solado 9

(doado-

ra) em meio com nitrogênio incorporado.

Tempo
(horas)

Linhagens Ba c teriana s
Absorbância (6 2 0 nm)
9

101

6

0,01

0,05

0,01

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

12

0,03

0,32

0,02

0,03

0,02

0,03

0,10

0,09

20

0,12

0,65

0,08

0,25

0,31

0,30

0,15

0,23

28

0,45

0,97

0,30

0,32

0,36

0,38

0,35

0,32

36

0,65

1,71

0,43

0,41

0,44

0,41

0,45

0,39

44

0,85

1,80

0,62

0,55

0,55

0,63

0,58

0,47

52

1,02

1,81

0,62

0,73

0,56

0,63

0,60

0,56

60

1,01

1,82

0,63

0,73

0,56

0,70

0,65

0,60

70

1,01

1,82

0,63

0,75

0,57

0,75

0,69

0,61

101(9}1 101(9)2 101(9)3 101(9)4 101(9)5 101(9)6

-89+
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TABELA 11 - Crescimento dos transformantes n�·1 de E. coli,

linhagem HBlOl (receptora) e isolado 9 (doado
ra ) em meio sem nitrogênio incorporado.

Tempo
(horas)

Linhagens Bacterianas
Absorbância ( 6 2 0 um)
9

101

6

0,01

o

12

0,015

20

101(9)1

101(9)2

101(9)3

101(9)4

101(9)5

101(9)6 ,

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

0,00

o

0,025

0,03

0,02

0,026

0,015

0,01

0,09

o

0,08

0,08

0,03

0,07

0,03

0;02

28

0,32

o

0,13

0,16

0,08

0,11

0,08

0,04

36

0,46

o

0,19

0,21

0,09

0,15

0,10

0,09

44

0,52

o

0,25

0,28

0,12

0,22

0,15

0,13

52

0,73

o

0,30

0,30

0,25

0,29

0,30

0;18

60

0,84

o

0,31

0,34

0,25

0,31

0,34

0,25

70

0,83

o

0,31

0,35

0,26

0,35

0,35

0,27
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FIGURA 8 - Curvas de crescimento dos transformantes, linhagem HB101 de

E. coli e isolado 9 em meio com nitrogênio incorporado.
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FIGURA 9 - Curvas de crescimento dos transformantes de E. aoli e iso
lado 9 em meio sem nitrog�nio incorporado.
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FIGURA 10 - Cultura de

3 dias das linhagens HBlül,

101(9)2 em meio com nitrogênio
(abaixo).

(acima)

9 e transformante
e

sem nitrogênio

-934.8. Experimentos de conjugaçao
Uma serie de experimentos de conjugação

fo

ram realizados entre transformantes de E. coli e virias li
desta

nhagens doadoras (Hfr ou portadoras de plasmidios)
mesma bactéria, a fim de se verificar a possivel

mobiliza

ção dos genes nif.

4.8.1. Conjugação entre transformantes 101(9) e li
nhagens de E. coli portadoras de plasmidios
Com o objetivo de comprovar serem os trans
formantes realmente da linhagem E. coli, fez-se inicialmen
te conjugação com linhagens portadoras de plasmÍdios conju
gativos.
Conforme mostram os dados da Tabela 12, a con
jugaçao ocorreu em alguns casos, conseguindo-se isolar colÔ
nias resistentes a drogas e fixadoras de nitroginio, A trans
ferência do plasmÍdio só ocorreu quando a linhagem

doadora

foi Rldrdl9, com exceçao do cruzamento envolvendo 101(9)2 x
Sa, onde também ocorreu conjugação.
As colônias resistentes a drogas e fixadoras
de N selecionadas, foram submetidas ã eletroforese
2
de agarose, e apresentaram a banda correspondente
midio, da mesma forma que a linhagem doadora.

em gel
ao

pla�

Estas foram

-94 des.ignadas de R l/101(9)1,

R l/101(9)2, R l/101(9) 4

e

R l/101 (9)5

e os recomb:í,nantes selecionados no cruzamento entre

CA77

(Hfr) e transformantes, foram designados de CA77 /1 0 1(9)2.
TABELA J.2

-

Porcentagem de conjugaçao entre transformantes
101(9) e lin h agens de E. col i portadoras de pla�
mÍdio.

Linhagens
Doadoras
de E. coli
Sa
Rldrdl9

CA77
(AmpR)

Linhagens Receptoras
101(9)1

101(9)2

o

1,2 X 10

101(9)3

101(9)4

-4

o

o

-3
-3
3,7 X 10
1,6 X 10

o

-5

o

o

5, 0

X

10

1,1 X 10

101(9)5

101(9)6

o

o
-3

4,3 X 10

o

-3

o

Os recombinantes obtidos neste

o
o

experimento,

foram conjugados com as lin h agens receptoras de E. coli

C60 0

e 711, para se verificar a possibilidade dos genes nif es
tarem no plasmÍdio

R.

Desta forma, uma vez sendo transferi

do o plasmídio, a bactéria receptora apresentaria resistêneia a drogas e capacidade de fixar N2.

Foram obtidas colÔ-

nias receptoras resistentes a drogas, indicando que o plas
mÍdio foi transferido, mas essas continuaram

incapazes

de

-95fixar N •
2
4.8.2. Conjugação entre linhagens transformantes de

E. coli
Considerando que os transformantes de E. coli
apresentavam diferentes segmentos de DNA, fez-se a conjuga
ção entre a possível linhagem doadora CA77/101(9)2 (selecio
nada no item 4.8.1) com transformantes 101(9).

Este experi

mento teve o objetivo de aumentar a eficiência

de

fixação

de N2 entre os transformantes, comprovadamente baixas.
Selecionou-se colônias recombinantes de maior
tamanho (Tabela 13) e estas foram ensaiadas

conjuntamente

com as lihhagens parentais quanto a atividade

de

nitroge

nase, pela técnica da redução do acetileno, não havendo di
ferença significativa nos valores encontrados.

TABELA 13

-

Número de colônias de maior tamanho

seleciona-

das a partir de conJugaçao entre os transforman
tes CA77/101(9)2 e 101(9).
Linhagem
Doadora

CA77/101(9)2

101(9)1
8

Linhagens

Receptoras

101(9)2

101(9)4

101(9)5

6

5

10

-: 9.6-

.

-

.

+

4.8.3. ConJugaçao dos t ransformantes n�f

e isolado

9 com 1 inhagens portadoras de p 1asmídios con
tendo transposon
Cruzamentos envolvendo linhagens de

E. coli

portadoras de plasmÍdio com transposon e as fixadoras de N
101(9) e isolado· 9, foram realizados com o objetivo

de

2

se

verificar a mobilização de marcas pelo transposon entre estas celulas.

Os cruzamentos, b em como os dados obtidos es-

tao na Tabela 14.
Somente foram selecionados recombinantes nif
e resistentes simultaneamente aos antibiÕticos canamicina e
tetraciclina, o que demonstrou a transferência do plasmÍdio
integralmente para a cêlula receptora do isolado 9.
forma, não se verificou qualquer mobilidade do

Desta

transposon,

o que possibilitaria ocorrência de células resistentes apenas a canamicina, marca conferida pelo transposon.
mais experimentos, onde os receptores foram

Nos de-

os transforman

tes 101(9), não se verificou a transferência dos plasmídios
pois as células não apresentaram crescimento em
meios contendo antibióticos.

nenhum dos

-97--

TABELA 14 - Porcentagem de recombinantes obtidos na conjuga
ção entre E. coli portadora

de

plasmídio

com

transposon e linhagens fixadoras de N , 101(9) e
2
isolado 9.

Linhagem
Doadora

E. aoli
pcBT0l/HBl0l.

.Linhagens

Receptoras

101(9)2

101(9)4

Isolado 9

o

o

4

-98-

5. DISCUSSÃO

Devido ã diversidade de assuntos, a
sao dos resultados foi feita agrupando dois tópicos:

discus
(1)

ocorrência de plasmÍdios em isolados de bactérias fixadoras
de N2 assimbiÕticas e (2) estudos genéticos da fixação de N
2
inc1ui ndo experimentos de tra n s forma ção e con j ugação para um

dos isolados obtidos.

5.1. Ocorrência de plasmídios
Tem sido verificada a presença de plasmÍdios
em inúmeros gêneros de bactérias fixadoras de N2, mas segu�

-

�

do a literatura, o maior numero encontrado se referem aos g�
neros Azospirillum e Rhizobium.

ROBSON (1981) observou pla�

mÍdios em linhagens de A. chroococcum e A. paspali, mas nenhum para A. vinelandii.

Uma das linhagens observadas de A.

chroococcum continha 5 plasmÍdios.

-99Levando-se em consideração os resultados ob
tidos através de eletroforeses realizadas nas amostras de bac
terias fixadoras de N (Figura 2), pode-se observar que po�
2

cas linhagens apresentaram plasmídios: a 2-211, 5-3 e 40-1,

com pesos moleculares de 64, 40 e 92 Md, respectivamente.T�
das as amostras foram submetidas aos dois métodos de eletro
forese descritos no item 3.4, sendo que o segundo

(item

3.4.2) apresentou bandas plasmidiais mais nítidas devido

a

menor interferência do DNA cromossomal.
Os isolados selvagens do solo, com exceçao do
9, nao foram classificados, mas pelo tipo de nutriente

em

que se desenvÓlveram, sugere que pertencem aos gêneros Azo-

tobacter e Beijerinckia.

Alguns destes

como 74-1, 40-llVe

LAMS, não foram submetidos à eletroforese devido a uma
pessa camada de muco que os revestia, dificultando

es-

a

lise

celular e ainda sua manipulação genética por técnicas

con-

vencionais.

Com relação ao isolado 40-1, o plasmÍdio somen

te foi evidenciado após a amplificação com cloranfenicol.
Neste processo de amplificação, o plasmÍdio continua a

re

plicar independente da replicação cromossômica, e desta for
ma, o número de cópias por célula aumenta, facilitando a vi
sualização eletroforética (CLEWELL, 1972).

O mesmo tipo de

tratamento não funcionou nos c asos dos outros isolados, on
de nenhum plasmÍdio foi evidenciado.
Entre as linhagens que apresentaram

plasmí-

-100~

dios, nao se detectou a presença de genes plasmidiais envo!
vidas com o processo de fixação de N •
2

Isso foi comprovado

pelo fato de que apôs a eliminação destes plasmÍdios com agentes .de "cura", estas linhagens continuaram a ter

desen-

volvimento normal em meio isento de nitrogênio incorporado.
Isso está de acordo com os dados obtidos por KENNEDY et alii
relação

{1981) e ROBSON (1981) que também não encontraram

entre os plasmÍdios observados nas varias espécies de Azoto

bact er e Beijerinckia, com o processo de fixação de N •
2
Uma exceçao a estes casos foi observada
a linhagem de A. brasilense

com

sp7 que teve alterada a sua ca
plasmidios

pacidade de fixação de N2, ao p erder seu dois

(125 e 65 Md), fato este também verificado anteriormente por

LEMOS (1980).
Pode-se observar na Tabela 2 que para

estas

linhagens estudadas, a maior porcentagem de eliminação
com

plasmÍdios foi conseguida através do tratamento

de

calor

(variação de 2,03 a 10,3%), seguida do tratamento com brome
to de etídio (variação de 1,08 a 5,50%). Estes

dados coin-

cidem com os obtidos por SONTEIN e BALDWIN (1972)
e ROSENBLUM (1975) na "cura" de plasmÍdios contendo

e

RUBIN
genes

conferindo resistência a drogas em Staphylococcus aureus. Os
tratamentos com acriflavina e acridina laranja foram menos �
ficientes, resultando em perdas de plasmÍdios que
de 0,52 a 1,03 e 0,23 a 0,83%, respectivamente.

variaram

-101A perda de plasmÍdios pela açao do calor nao
estã bem esclarecida, mas várias explicações têm sido
postas.

pro-

De acordo com MAY et aZii (1964), a perda de resis

tência a tetraciclina e penicilina conferida por genes pla�
midiais em S. aureus foi devida a uma menor taxa de replic�
°

ção dos plasmídios a 44 c do que a da prÕpria célula;

sob

essas condições, o numero destes plasmÍdeos se torna tao re
<luzido apôs algumas horas de crescimento, sendo

inclusive

herdadas de modo irregular, onde algumas células nem
sentam plasmÍdios.

apre-

No entanto, para ASHESHOV (1966), o ca-

lar apenas refletiu um aumento na taxa normal de perda

ex

pontânea de plasmÍdios que ocorre em longos períodos de estocagens.

ZURKOWSKY (1982), atribui a perda de

por calor·em R. trifoZii ao

plasmÍdios

fato de que algumas

funções

replicativas codificadas por genes plasmidiais são temperatura-sensíveis.

Deve ser ainda considerado que no caso

de

plasmÍdios multicÕpias que dependem da polimerase I para sua
replicação, pode haver alteração dessa enzima pelo

calor,

sem prejuízo da replicação cromoss�mica que depende da poli
merase III (BRODA, 1979).
O brometo de etídio como é sabido, se inter
cala entre pares de bases de DNA, interferindo na açao
DNA e RNA polimerase (JOHNSTON e RICHMOND, 1970.

da
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Com a finalidade de se proceder um estudo g�
nético visando um melhor conhecimento dos genes
na fixação de N

2

envolvidos

em A. paapali, fez-se uma sirie de ensaios,

uma vez que nenhum estudo neste sentido foi realizado com es
ta bactéria.
A proposta inicial foi o de se isolar mutan
tes nif-, jã obtidos em outras espécies de Azotobacter.
ra

Pa

isto,as células foram submetidas à irradiação ultra-vi�

leta e tratamento com ãcido nitroso por 2 e 8 minutos, respectivamente, o que foi considerado eficiente para a

indu-

ção de mutação, levando-se em conta os dados das curvas

de

sobrevivência.
Houve dificuldades no isolamento de maior nu
mero de mutantes nesta bactéria, o mesmo ocorrendo para varios autores em outras espécies de Azotobaeter.

alii (1979) justificam isto, como sendo devido ao

SADOFF et
fato

de

Azotobaeter ter grande quantidade de DNA (dez vezes mais do
que E. eoli), inclusive sugerindo a existência de 40 copias
de cromossomas por célula.

No entanto,

TERZAGHI

(1980a)

considera que a maioria destes cromossomas não devem ser bio
logicamente funcionais.

De acordo com PAGE e SADOFF (1976a),

a dificuldade de obtenção de mutantes em A. vinelandii se de
ve à existência de um sistema de reparo pÓs-mutacional efi-

�103ciente.

Neste trabalho, as dificuldades encontradas

podem

ser assim justificadas, alem de se considerar a difícil ma
nutenção dos mutantes obtidos, pois apôs algumas repicagens
havia reversão do carâter.
Conforme mostram os resultados do item

4.5,

foram obtidos 6 e 10 mutantes nif-, respectivamente para os
tratamentos com ultra-violeta e acido nitroso.

Deste total,

3 eram mutantes auxotrÕficos para vitamina B
timina,
1 e

o

que foi revelado pela auxanografia (item 3.13);

8 sofreram

reversão para prototrofia e apenas 5 mantiveram

sua

ção nif , ou seja, incapacidade de fixar nitrogênio.

condi
A fre

quencia de aparecimento de mutantes nif- foi baixa , princi
palmente considerando a necessidade dos experimentos posteriores de transformação a que se destinavam.

Deve-se consi

derar ainda, a alta taxa de reversão (50%) encontrada
tas mutaçoes.

nes-

Para um melhor estudo a respeito destes

mu-

tantes nif- haveria necessidade de testes mais precisos, c�
mo sugerido por BRILL (1976), que incluem ressonancia para
magnetica ou reaçao com antissoros específicos, para

verifi

car se a sua deficiência se relacionou com os componentes I,
II ou I e II da nitrogenase.
Posteriormente linhagens mutantes nif- e isa
lado 9 foram ensaiadas para a seleção de células

resisten-

tes a drogas que pudessem servir como marcadores em experi
mentos de transformação.

Para isto, utilizou-se dos

dados

-104sobre o nível de resistência a drogas do isolado 9, previamente determinado (Tabela 3).

Como esta bactéria jã

apre-

sentava certa resistência natural ã ampicilina, foi mais con
véniente utilizar resistentes para uma maior

concentraçao

desta droga (50 µg/ml), apesar de terem sido obtidos mutan
tes resistentes à tetraciclina (2 µg/ml), cloranfenicol (10
µg/ml) e canamicina (5 µg/ml).
lecionados mutantes

nif-

Alem disto, foram também se

resistentes a 50 µg/ml de ampicili

na, os quais juntamente com células do isolado 9

resisten-

tes, serviram como doadores de DNA em vários processos

de

transformação.

5.2.1. E xperimentos de transformação
Uma série de processos de transformações in
terespecÍficas e intergenéricas foram realizadas, utilizan
do-se o DNA extraído do isolado 9 ou de mutantes nif
nados a partir dele.

- origi

Estes experimentos tiveram como obje

tivo, estudar os genes nif de outras espécies de Azotobac-

ter oriundas de populações selvagens do solo, como e o caso
do isolado 9.

Processos de transformação envolvendo DNA to

tal sô foram realizados anteriormente em casos onde tanto a
linhagem doadora quanto a receptora eram fixadoras de N , o
2
que facilitou bastante a ocorrencia de recombinantes.

inúmeros casos descritos de transformações

Dos

intergenéricas,

envolvendo linhagens receptoras não fixadoras de N2, foi rea

-LOSlizada a clonagem dos genes nif de Klebsiella em plasmÍdios
amplificadores, os quais foram posteriormente

transferidos

para E. coli e Salmonella typhimurium (DIXON et alii� 1976;
POSTGATE e KRISHNAPILLAI, 1971).
No primeiro processo de transformação reali
zado envolvendo mutantes nif- e DNA do isolado 9 (Tabela 6),
nota-se que a frequência de transformação foi relativamente

-

alta (2,7 x 10 -3 %) entre os mutantes nif , podendo-se inf�
rir que estes deveriam apresentar mutações simples,

facil-

mente corrigidas pela incorporação de DNA exÕgeno.
Experimentos deste tipo também foram realiz�
dos por SEN e SEN (1965) ao transformarem A. vinelandii com
DNA de A. chroococcum e vice-versa.

Pode-se citar ainda PA

GE e von TIGERSTROM (1979) e PAGE e SADOFF (1976a,b) que es
tudaram as melhores condições para ocorrência de transforma
ção em mutantes auxotrÕficos de A.

vinelandii.

Nestes

sos, a porcentagem de transformação variou de 10
Segundo estes autores, para induzir competência

ca-

-4 a 10 -6 %.
em

Azoto-

bacter, as células devem estar em fase exponencial, e utili
zar o fosfato ao invês de cálcio no meio

de transformação.

A razão disto ê que em cêlulas velhas, havendo presença

de

câlcio no meio, ocorre a formação de maior quantidade de po
límeros capsulares, dificultando a penetraçao do DNA transformante,

Melhores condições para eliminação de

polímeros

capsulares tambêm foram avaliadas para a transformação

de
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Diplococcus pneumoniae e Bacillus licheniformis por LEONARD
e MATTHEIS (1965) e RAVIN (1957),
(1976).

citado por PAGE e SADOFF

YOUNG e SPIZIZEN (1963) também acresecentaram fos-

fato ao meio, para melhor absorção do DNA transformante

em

B� subtilis.
De acordo com WISE et alii (1973)

e

RICKEN

BERG (1974), a adição de 3,5 - adenosina c!clica monofosfato
(cAMP), induziu competência em A. vinelandii

ao

transcrição, sugerindo um controle de repressão

n!vel

de

catabolica

inclusive entre mutantes nif-.

~

Ainda com relação ao processo

de

transfor-

maçao, OPPHEIM e MARCUS (1970) e MARCUS e KANESHIRO

(1972)

propõem que as células devem crescer em meio contendo nitro
gênio incorporado, poisisto

provoca alterações na composi-

çao e estrutura da membrana celular, facilitando a penetraçao do DNA.
Em todos os experimentos de transformação des
critos na literatura envolvendo Azotobacter, o DNA de cilu
las doadoras foi obtido de lisados celulares, sem que tives
se sido feito qualquer purificação, gerando inúmeras contr�
versias nos resultados.

Neste trabalho, fez-se uma modifi-

cação de todos estes procedimentos, utilizando-se DNA puri
ficado, conforme descrito no item 3.15.
Numa tentativa de se localizar

as

mutaçoes

-1,07-

nif- (nif�

a

nif;) no genoma do isolado 9, fez-se o cruza

mento dos diferentes mutantes com DNA extraído de linhagens
nif-, conforme mostram os dados da Tabela 7.

Pela frequên-

eia de transformantes obtidos nos diferentes cruzamentos, p�
de-se observar que praticamente nenhum transformante foi de
tectado quando as mutaçoes nif- carregadas pela linhagem do
adora e receptora foram as mesmas.
Como é sabido, a distância entre dois
é diretamente proporcional

i

genes

frequência de recombinação, ou

seja, valores de recombinação altos em determinado cruzamen
relativamente

to indicam que a distância entre os genes

grande (LACKS e HOTCHKISS, 1960; EPHRATI-ELIZUR etalii, 1961;
BISHOP e BRILL, 1977).

Pode-se notar pelos dados que os mu

tantes nif� e nif; provavelmente apresentam o mesmo· tipo de
mutaçao, pois não se detectou transformantes entre eles; mu
tantes nif 2 e nif; devem estar bem próximos, pois apresenta
ram uma frequência de recombinação muito baixa.
Foram obtidas diferentes frequências de trans
formação entre as linhagens mutantes, isto devido, em parte
ao tamanho do segmento de DNA envolvido.

No entanto,

em

qualquer frequência, esta variação entre as linhagens indi
cou que as mutaçoes não foram idênticas, pelo menos na maio
ria dos casos.
Nota-se que a frequência

de

transformantes
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.
n�.,+ o b tidos
com DNA mutante (Tabela 7) foi consideravelmen
te menor do que com o DNA da linhagem selvagem (Tabela

6).

Os valores de recombinação dão uma estimativa da distincia
entre os genes nif e a partir desses dados, pode-se estabe
lecer a posição das mutações nif envolvendo A. paspali (Figura 7).

Alguns valores discrepantes são observados

entre

os cruzamentos recíprocos, decorrentes da prÕpria metodologia empregada, mas apesar disto, os dados sugerem que

pelo

menos tres mutações diferentes estão relacionadas (nif.2, 3

e 5) e que nif 4 deve estar mais distante deste grupo.

A marca para resistência a ampicilina perma

neceu em apenas dois cruzamentos envolvendo nif 4 (nif- 4 x

nif 5 e nif 4 x nif- 1), conforme mencionapo anteriormente, o que leva a pensar em ligação com nif 4.

De acordo

com LACKS e HOTCHKISS (1960), ê conveniente o uso de uma mar
permite

ca de resistência em experimentos deste tipo, pois
uma medida da frequência de transformação,

independente de

variações ocasionadas pelo uso de vãrias culturas

recepto-

ras, competência individual de cada uma delas ou uso de DNA
em concentraçoes diferentes.

No entanto, o aparecimento da

marca de resistência em apenas dois cruzamentos, não permitiu que todas estas interferências citadas,

fossem

elimi-

nadas.
Para melhor conhecimento a respeito da localização dos genes nif nesta bactéria, haveria

necessidade

-109de se trabalhar com maior numero de mutantes, cuja obtenção
não foi possível.

BISHOP e BRILL (1977) em experimento se-

melhante com A. vinelandii, nao conseguiram estabelecer po
siç�es bem definidas para as mutaç�es nif, apesar de utili
zar maior número de mutantes.
Entretanto, deve-se ressaltar, que hã certas
dificuldades na utilização do método de transformação

-

para

se fazer mapeamento, pois o pedaço de DNA envolvido e pequ�
no e assim não ê tão simples mostrar que dois genes são ligados, mesmo quando grande numero de mutaçoes

sio analisa-

das.
Foram obtidos r esultados surpreendentes nes
te trabalbo, quando se realizou a transformação intergenêri
ca entre linhagens de E. coli com DNA de A. paspali.

Como

pode ser notado através dos dados da Tabela 8, obteve-se a!
guns transformantes, quando as linhagens receptoras
HBlOl, C600 e Rldrdl9.

foram

No entanto, ao se confirmar o cres-

cimento em meio isento de nitrogênio, apenas algumas

colÔ-

+

nias de HBlOl e CA77 mantiveram a condição nif . Nas demais
a recombinação foi instável, não se mantendo nas
seguintes.

geraçoes

Na literatura também hã citaçoes de transforma-

çoes intergenêricas entre fixadores de N , onde DNA de espf
2
cies de Rhizobium foi transferido para linhagens de A. vine

landii nif- (SEN et alii, 1969, citados por ELMERICH, 1984;
MAIER et alii, 1978).
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Convém salientar que a linhagem HBlOl,da me�
ma forma que a C600, ê desprovida de mecanismos de restri
ção e modificação, mas devido a mutação pérdeu a capacidade
de recombinação ao nível cromossômico (rec ).

Hâ suspeitas

de que esta linhagem perdeu a característica rec

durante a

estocagem, uma vez que utilizando-se esta mesma bactéria pr�
veniente de outro laboratório, não se conseguiu

.

+

transformantes n� f .

Alem disto, tambem foram

os

mesmos

perdidas as

marcas auxotróficas B1 (incapacidade de produzir

vitamina

No entanto,

as demais

B1) e lac

(não utilização da lactose como fonte de

no), confirmadas experimentalmente.

carbo-

marcas auxotrÓficas leucina e prolina, alem das caracterís
ticas culturais e morfológicas permaneceram inalteradas quan
do comparadas com a outra linhagem, o que afasta a possibi
lidade de ser um contaminante.
Estes fatos demonstram que hi possibilidades
reais de que tenha ocorrido recombinantes ni f

+

de E. coli

HB

101, a partir da transformação com DNA total da bactéria fi+
Por outro lado, nao se obteve transformantes n�' f e�
xadora.
tâveis da linhagem

de

E. coli C600, apesar das boas carac

terísticas apresentadas pelas celulas receptoras.
OISHI e COSLOY (1974) e WACKERNAGEL (1973),

a

Segundo

transforma-

ção de E. coli com DNA exógeno e possível com linhagens que
perderam a enzima exonuclease, devido a mutaçao em rec B ou

e,

mas a capacidade de recombinação foi recuperada

através

-111de uma supressao.

estes autores afirmam que

Alem disto,

a

absorção de DNA ê facilitada pelo tratamento das celulas re
ceptoras em CaC1 •
2

Deve ser ressaltado que a frequência de

transformação de E. coli nos experimentos realizados,
muito baixa, principalmente quando comparada com

a

foi
obtida

em cruzamentos interespecíficos (Tabela 6).
Os transformantes apresentaram capacidade de
fixar N

bacter.

2

na presença de oxigenio, da mesma forma que AzotoComo jã citado anteriormente, Azotobacter

possui

um eficiente sistema de proteção da nitrogenase, uma vez que
fixa N

2

em presença de oxigênio

ao contrario de Klebsiella

(anaerobiose) ou Azospirillum (microaerÕfilo) (BRILL, 1980).
são perfeitamente compreensíveis os trabalho� descritos

na

literatura a respeito da transferência de genes nifpara linhagens mutantes nif-, onde hã expressão do caráter,
em presença de oxigênio.

mesmo

Na maioria destes casos, as linha

gens receptoras são nif-, mas p ossuem todo um sistema intac
No entanto, para que

to de proteção da nitrogenase.
.,.

~

.

~

.

possivel a expressao da condiçao n&f

+

- .

seja

em celulas receptoras

originalmente não fixadoras de N2, e necessário que

estas

recebam por transformação, tambem os genes envolvidos com o
sistema de proteção da nitrogenase.

Entretanto, jã foi cons

tatado por CANNON (1976), a transferência do plasmÍdio RP41
com parte dos genes nif de Klebsiella para Azotobacter, on
de os genes nif também se expressaram, mesmo em aerobiose.

-112Através da analise dos resultados de
forrnaçio, vãrias consideraç�es podem ser feitas.
se ter consegui"d o trans f orrnantes n�.f

+

trans-

O fato de

de E. coli através do

uso direto de DNA extraido de A. paspali leva a propor a hi
pÕtese de que os genes nif, nesta bactéria ou pelo menos PªE.
te deles, estã em um Único grupo, da mesma forma que emKle-

bsiella (ROBERTS e BRILL, 1981), possibilitando sua transfe
rência através de um Único segmento de DNA.

Embora as posi:_

çoes dos genes nif em Azotobacter não estejam

bem

das, a analise de mutantes nif- indicou que em

A. vinelan-

dii,estes não estão todos num mesmo grupo, sendo
constatado com A. paspali neste trabalho.

-

.

.

Isso

+

defini-

-

mesmo

o

dificulta-

ria a ocorrencia de transformantes n�f em bacterias recept�
ras não fixadoras, como e o caso de E.

coli, uma vez que p�

ra a expressão do fenÕtipo em estudo, haveria
da transferência de todo o grupo nif.

necessidade

Esta Última obse�va-

çao não invalida a primeira hipótese pelos fatos jã

expos-

tos nesta discussão, de que mesmo parte do segmento com genes nif de Klebsiella jâ se expressaram em E. coli.

De a-

corda com STREICHER et alii (1972), ha possibilidade de mais
genes estarem relacionados com a fixação de N em Klebsiella.
2
Isto foi proposto pelo fato de que alguns mutantes nao
combinaram com a marca his, apesar de ter sido
que o grupo nif nesta bacteria esta

re-

comprovado

proximo ao operon his.

Deve-se considerar também que KELLY

e

PRIT-

-113CHARD (1965) conseguiram a transferência de marcas

distan-

tes em B, subtiZis ao utilizarem DNA de alto

molecu-

lar.

peso

Assim, pode-se inferir que a ocorrencia destes trans-

formantes seriam resultado da transferência de marcas nao mui
to próximas ou que apenas parte do grupo nif de A. paspaZi
jã foi suficiente para que o fenôtipo nif

+

se manifestasse,

De qualquer forma, os resultados de transformação

obtidos

neste trabalho com a finalidade de mapear a regiao nif, não
podem ser considerados conclusivos, visto que o numero de mn
tantes analisados foi pequeno.
Apesar de A. vineiandii ser bem estudada, mui
tos detalhes necessitam ser conhecidos a respeito

da

pos�

çao dos genes nif no seu genoma, tendo sido demonstrado por
BISH0P et alii (1980,1982) a existência de um sistema alter
nativo de fixação de N

estes organismos.
2 n

Alem disto,

em

trabalhos recentes, RUVKUN e AUSUBEL (1980) demonstraram que
plasrnídios contendo genes nif de KZebsieZZa hibridizaram com
cinco diferentes fragmentos de DNA de A. vineiandii.

Urna

análise destes resultados leva a concluir que hâ mais do que
uma região do cromossoma desta bactiria que contim
gia com KZebsieiia.

hornolo-

Provavelmente estas vãrias regiões

homologia correspondem a dois sistemas diferentes

de

de

fixa

ção de N2•
As Tabelas 10 e 11 mostram que
transformantes nif

+

apesar

dos

de E. coZi, se desenvolverem em meio i-

-114sento de nitrogênio incorporado, a taxa de crescimento

foi

bem menor quando comparada com a linhagem original doadora.
Em meio contendo nitrogênio incorporado,

os transformantes

tambêm apresentaram menor crescimento que a prÕpria
gem HB101.

linha-

Mas nenhuma diferença significativa foi observa

da na taxa de crescimento entre os transformantes, em qual
quer dos meios considerados.
que

São virias as evidências iniicando

os

transformantes sejam realmente a bactéria E. coli,
p almente caracter!sticas morfolÕgicas e fisiolÕgicas.

A di

mensão das cêlulas bacterianas foi ligeiramente menor quan
do comp�rada com a linhagem original receptora. Esta

alte

ração na dimensão celular nao foi significativa em relação
às diferenças encontradas por SEN e SEN (1965)

ao

fazerem

transformaç�es entre A. vinelandii e A. chroococcum. Obser
varam que quando A. chroococcum foi transformada com DNA

A. vinelandii, as colônias transformantes diferiram da

de
li

nhagem original em cor, diâmetro e características bioqu!mi
cas.

Alguns destes transformantes tinham ainda maior efici

encia de fixação de N2 do que a linhagem receptora.

O mes-

mo foi observado quando a linhagem receptora foi A. vi�elan

dii diferindo apenas no decréscimo da atividade de

fixação

taxa

de

crescimento foram encontrados ao se avaliar a atividade

da

Dados coincidentes com a reduzida
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Observando-se os dado� da Tabela 9,

nota-se que a

quantidade de nitrogenase nas amostras de transformantes foi
m�ito pequena, em comparação com a linhagem do isolado 9 o
riginal.

Foram testadas vã.rias condições de crescimento das

amostras, tais como incubação em ambiente com e sem

oxigê-

nio, tempo de inc�baÇã6, etc, v isando uma maior produção de
nitrogenase.

Os resultados apresentados na Tabela 9

foram

os melhores conseguidos em todas as situações examinadas. A
pos a colocação do gâs acetileno, houve a necessidade de se 1.n
cubar as amostras durante 24 horas, antes de se fazer a medida de

etileno

no cromatÕgr�fo.

Isto foi necessário PºE
era

que a quantidade de nitrogenase presente nas amostras

muito pequena, ao nível do limite de sensibilidade do apar�
lho.

Um estudo mais detalhado destes transformantes

interessante futuramente, no sentido de se utilizar

seria
outras

técnicas para detecção individual da atividade dos compone�
tes I e II da nitrogenase.
Nenhum transformante ·foi obtido quando as ce
lulas receptoras foram da levedura S. cerevisiae,

.

-

o que Jª

era esperado, pois não houve expressão nem mesmo quando

os

17 genes nif de Klebsiella clonados em plasmídios foram in
troduzidos nessa levedura (ALADAR et alii, citados por BRILL,
1981).

Segundo estes autores,
+

embora

nao

tenha

ocorri-

do expressão da condição nif , o experimento demonstrou que

-1.16pode haver transferência entre procariotos e eucariotos,re�
saltando ainda que o insucesso também foi devido ã complexa
transferência de características codificadas por vários geNeste caso, o DNA deveria ser

nes, como é a fixação de N •
2

primeiramente transcrito corretamente em RNA pelas

levedu-

ras, interpretando os si.nais bacterianos para o início e fi:...,

nal da transcriçao.

Em seguida, ser reconhecido pelos

bossomas como sendo mensageiro, para sua posterior traduçio
-r

em prote1.na.

.

.

-

. -

.

+

Assim, para expressao da cond1.çao n�f, as 17

proteínas deveriam então atuar juntas no citoplasma

estra-

nho da célula de levedura, havendo provavelmente certas re�
triçÕes para isto.

Uma das hipóteses para esta dificuldade

ê que a molécula de nitrogenase exige em sua estrutura gra�
de número de âtomos de ferro, mas não e certeza que a leve
dura disponha deste requerimento, sem haver prejuízo da síntese de outras enzimas essenciais.
tam-

Recombinação entre levedura e bactéria
bem jã foi realizada por BEGGS

(1978), onde células

de

S.

aerevisiae foram transformadas com o plasmÍdio pMB9 (deriva
do de colEl de E. aoli), carregando o gene Leu 2 de levedu
ra e resistência ã tetraciclina conferida por gene bacteri�
no.

Neste caso, foram obtidos com alta

formantes de levedura leu

+

frequência

trans-

e resistentes ã tetraciclina,mo�

trando que leveduras podem ser transformadas por plasmÍdios
híbridos.

A analise de têtrades de transformantes

obtidos

-117.com pJDB219 e pJDJl248, derivados de pMB9, mostraram que os
plasmÍdios híbridos mantiveram-se extracromossomicamente na
célula de levedura.
Diante do exposto, novas tentativas de trans
ferincia dos genes nif para leveduras devem ser feitas,pois
estas são organismos facilmente propagâveis e sua semelhan
ça bioquímica e fisiológica com bactérias permite o
técnicas desenvolvidas para sistemas bacterianos.

uso de
Alem dis

to, oferecem vantagens para �studos genéticos pela possibi
lidade de se apresentar nos estados haplÕide e diplÕide.

possível

ra os pesquisadores mais otimistas que julgam ser
transferir no.futuro os genes nif para plantas

Pa

superiores,

um dos passos intermediãrios seria uma melhor compreensão da
mais

recombinação entre genes de procariotos e eucariotos

-

simples, como e o caso das leveduras.

5.2.2. Experimentos de conjugação
Os transformantes nif

foram utilizados

vârios experimentos de conjugação com linhagens de E.
Inicialmente,

coli,

dos genes

a fim de se verificar uma possível transferincia

nif para estas bactérias.

em

os transformantes

101 (9 )1 a 6 serviram como células receptoras para

os

plasmi

dios carregados pelas linhagens Sa e Rldrd19, contendo marcas de resistincia a drogas.

A linhagem CA77 amp

R

(Hfr) tam-

-118bem foi utilizada como doadora.

Pode-se notar pelos dados

da Tabela 12, que em alguns casos houve transferência do pla�
mídio para os transformantes, principalmente quando a linha ""'
gem doadora foi a Rldrdl9.

Desta

transformantes

forma, os

c-0ntinuaram a fixar N , apresentando ainda resistência
2

as

drogas cloranfenicol e ampicilina, conferida pela aquisição
do plasmÍdio da célula.doadora.
~

Apenas um caso de recombi-

naçao ocorreu quando a linhagem doadora foi a portadora

do

plasmÍdio Sa, onde foram selecionadas algumas col�niis (Sa/
101(9)2) que apresentaram crescimento em meio contendo eloranfenicol, sem adição de fontes de nitrogênio.

Nos casos

onde se constatou a transferência dos plasmÍdios pela aqui
sição de resistência a drogas, fez-se a confirmação através
de eletroforese em gel de agarose.

Desta forma, comprovou-

se a presença dos plasmÍdios, pela banda eletroforética si
milar a encontrada nas linhagens doadoras.
~

O fato de ter ocorrido conjugação , nao impli
ca obrigatoriamente que doadoras e receptoras sejam da roes-

- .

ma especie.

Segundo BERINGER (1982), ha possibilidade

de

conjugaçao entre diferentes espécies de bactérias Gram neg�
tivas.

No entanto, os dados de conjugaçao obtidos reforçam

os resultados de transformação entre A. paspali e E. coli .

.

Os transformantes n�. ,+ e resistentes a
gas, foram posteriormente conjugados com linhagens F

drode E.

coli, como C600 e 711, para se verificar a possibilidade dos

-119genes nif terem se incorporado aos plasmÍdios.

Assim, pod�

ria ter-se construído um plasmídio com genes para resistên
cia e fixação de N2, facilmente transferível para outras li
nhagens receptoras.

A linhagem HBlOl não foi utilizada co-

mo receptora neste cruzamento, pois haveria dificuldade

na

comprovação da transferência do plasmÍdio, uma vez

as

que

marcas auxotr6ficas carregadas pelas linhagens doadoras e re
ceptoras seriam as mesmas.

Conforme mostram os dados obti-

dos no item 4.8.1, os plasmÍdios foram transferidos para as
linhagens receptoras, conferindo resistência a drogas antes
não apresentada.

Contudo, a incapacidade de fixar N , per2

maneceu inalterada nas linhagens receptoras, onde

se

con-

cluiu que os plasmÍdios não mobilizaram genes nif cromossomais, na transferência para outras celulas.

De acordo com

BERINGER (1982), os plasmídios podem mobilizar

fragmentos

de DNA cromossômico durante a conjugação, fato que nao pco�
reu nestes experimentos.
vãrias tentativas foram feitas no sentido de

"f+

•

7 .
se obter uma linhagem transformante de E. co��
n�

doadora,

capaz de transferir estes genes para cêlulas receptoras. Os
experimentos apresentados nos itens 4.6.3 e 4.8.1, onde res
pectivamente, a linhagem CA77 foi transformada com DNA do i
solado 9 e a CA77 amp

R

foi conjugada com cada um dos trans-

formantes 101(9), são exemplos disto.

Em ambos

os

casos,

obteve-se alguns recombinantes em baixa frequência, mas foi

-120impossível a transferência dos genes nif atravês da conJuga
çao com cêlulas receptoras.

Isto leva a pensar que os genes

nif nao se incorporaram ao genoma da linhagem Hfr.
Os dados da Tabela 13 mostram
+

a

conjugaçao

erttre diferentes transformantes nif

numa tentativa de

lhorar a eficiência da .nitrogenase.

Partindo-se do princí-

pio que cada transformante carregava diferentes

me-

segmentos

nif, poderia haver complementação atravês do cruzamento entre eles.

Assim, apÕs o cruzamento,foram selecionadas as co

lÔnias de maior tamanho desenvolvidas em meio sem

nitrogê

nio, o que de certa forma, demonstrou maior eficiência de fi
xação de N2•
O fato de nao ter havido aumento significati
vo na atividade da nitrogenase, conforme demonstram os
dos da redução do acetileno, faz supor que

os

da-

transforman

tes devem carregar o mesmo segmento nif, ou mais

provavel-

mente, a linhagem CA77/101(9)2, nao se comportou como doado
ra.

Prova a favor desta Última hipÕtese foi dada quando se

tentou a conjugação desta provável doadora com outras linha
(C600, 711) e nada se conseguiu em termos de trans-

gens F

ferência dos genes nif.
Os cruzamentos envolvendo a linhagem

de

E.

aoli pcBTOl/HBlOl, portadora do plasmÍdio, com o transposon
Tn5 (te

R

•f·

·
R
Amp ), foram feitos para veri icar

a

mobilização

-121destes nas linhagens receptoras.

Conforme jã citado na des

crição das linhagens (Tabela 1), a resistência ã tetracicli
na e canamicina nesta bactéria, são conferidas

respectiva-

mente, por gene plasmidial e pelo Tn5 introduzido neste pla�
mÍdio.

Os dados da Tabela 14

mostram que nao se conseguiu

a transferência do plasmÍdio nos casos onde as cêlulas

re-

+

ceptoras f oram os trans f ormantes n�·r , porem isto foi possí
vel quando a receptora foi o próprio isolado 9. No entanto,
apôs vãrias gerações, esta condição não foi mantida, possi
velmente pela perda do plasmÍdio pois não houve crescimento
dos recombinantes, nem em meio contendo apenas tetraciclina.
Foram feitas vãrias combinações de meios de cultura acresci
do dos antibióticos tetraciclina e canamicina (item 3.19.4),
para se observar a mobilização de marcas pelo transposon.

BERG et aZii (1975) e BERINGER et aZii (1978)
conseguiram a transferência de um plasmÍdio de E. coZi con
tendo Tn5, resistente a canamicina, para Rhizobium Zegumino

sarum

.
( frequencia

de 1 ◊- 6 % ) , onde este se inseriu no cromos

soma da bactéria receptora.
A partir destas observações, nota-se que ê po�
sível a existência de um sistema diferente de fixação de N2
no isolado 9 (A. paspaZi) em estudo, pois alem

da

espêcie

não ter sido anteriormente estudada geneticamente,

deve-se

considerar que esta foi isolada diretamente do solo, poden
do apresentar características próprias, ao contrãrio de ou�

-122tras culturas pertencentes a coleções e jâ
zadas.

bem

caracteri-

De qualquer forma, para resultados mais conclusivos

hã necessidade de outros experimentos genéticos e mesmo bioquímicos, pois todas estas especulações sao apenas
ses.

hipÕte-

Em termos genéticos, o sistema aqui estudado

merece

destaque, pois abre novas perspectivas para experimentos f�
turos, onde estes genes nif poderão ser melhor mapeados com
a utilização de maior número de mutantes, ou ainda com a utilização de transdução. Para

isto, haveria necessidade de

detecção de fagos específicos, fato que não foi

verifiéado

neste trabalho, mas comprovados para outras espécies de

zotobacter.

A-

Se realmente estas considerações forem vâlidas,

tem-se aqui um sistema ideal para transferir genes nif para
outras ba�terias não fixadoras típicas de solo, seja

por

transformação ou mesmo através da clonagem em plasmÍdios amplificadores.

De acordo com HELINSKI (1977), plasmÍdio-s de

E. coZi contendo genes nif de KZebsieZZa clonados podem ser
transferidos para outras bactérias Gram negativas,
se mantêm estâvel quando as receptoras não são

mas nao

relacionadas

filogeneticamente. Sendo assim, o uso destes plasmÍdios ê li
mitado na agricultura para bactérias não relacionadas com a

E. coZi. Resultados prâticos, visando o aumento da produtivi
dade em gramíneas normalmente associadas com A. paspaZi em es
tudo, levam a pensar de imediato no a:.imento da capacidade

de

fixar N2 atmosférico is custas de manipulação genética, de
vido a um incremento da produção de nitrogenase.
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6. CONCLUSÕES

O estudo de genes envolvidos com o processo
de fixação assimbiÕtica de N , em populações selvagens do s5:.
2

lo, forneceu resultados que permitem tirar as seguintes con
clusões:
(1) Dentre os isolados bacterianos que apresentaram plasmÍdios, não se detectou a presença

de

genes

plasmidiais relacionados com o processo de fixação de N2•
(2) F oi pos s í ve 1 efe.tuar teste s d e comp 1eme�
taçao utilizando-se transformaç ão com DNA total entre mutan
te� nif- do isolado 9, verificando-se que alguns genes

nif

estão próximos ao longo do cromossoma bacteriano.

(3) A obtenção· d e transformantes nif

+

de

E.

aoZi capazes de fixar N2 em aerobiose, mas produzindo baixa

atividade de nitrogenase, demonstrou que a maioria dos genes

-124nif funcionais estao em um grupo capaz de ser
num único segmento de DNA.

transferido

Isto permite considerar a hipÕ-

tese de um sistema alternativo de fixação de N2 em Azotobac

ter, como propõem alguns autores.

+

(4) Não se obteve transformantes nif

quando

a linhagem recep�ora foi a levedura S. cerevisiae, mostran
do que ainda hi grandes restriç�es na transferência de mate
rial genético entre procariotos e eucariotos.
(5) Devido a metodologia usada,

reparo pos-

mutacional ou instabilidade genética, não foi possível man
ter grande número de mutantes (nif- ou auxotrÔficos) e trans
formantes nif

+

a partir do isolado 9.
(6) A transferência de marcas de resistência

de E. coli para os transformantes, demonstrou que não ocor
reram barreiras para a transferência de material genético en
tre estas linhagens.
(7) Pode-se sugerir a hipótese da existência
de sistemas fixadores de N diferentes daqueles
2

já

verifi

cados para outras bactérias do gênero Azotobaeter.
(8) O isolado selvagem 9 de A. paspali

abre

novas perspectivas no sentido aplicado, pois através de sua
manipulação genética pode ser conseguido um aumento da pro-

-125dutividade em nitrogênio fixâvel para as gramíneas às quais
estas �actirias estio frequentemente associadasº
(9) Pode ser possível a transferência do se�
mento nif

por transformaçio, para outras bactirias nio fixa

doras típicas de solo,_da mesma forma que foi possível para

E. aoZio
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