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MéTODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR E ESFEROPLASTIZACÃO APLICADOS À 

RHIZOBIACEAE 

Autora: Maria José Va1arini 

Orientador: Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo 

RESUMO 

O presente trabalho objetivou o estudo de alterna
tivas de transferência genética em Rhizobium e Brad�rhizo
.tu.!.&.m.- Para tal, células de Rhizobium leguminosarum biovar 
phaseoli C05 e de BradYrhizobium spp, isolado natural da le
guminosa forrageira tropical Neonotonia wightii, foram en

saiadas para alguns métodos de biologia molecular, incluindo 
introdu�ão de elemento de inser�ão genética e utilização de 
vetor de clonagem, isolamento de mutantes, detecção de plas
mídeos em gel de agarose, isolamento de DNA total e constru
ção de banco genônico em E, çoli e esferoplastiza�ão. 

Mutantes metionina-defícientes induzidos por U.V. e

por introdução do transposon TnS, foram isolados com frequên
cias de 0,7.10-3 <0,15¾) e 0,6.10-3 <0,18¾), respectivamente, 
e utilizados, associados à resistência a antibióticos, como 
marcadores genéticos em conjuga�ão triparental. Introdução do 
transposon TnS, através do vetor suicida pJB4JI portador do 
fago Mu, em R. leguminosaru� biovar phaseoli C05 se deu a uma
frequência da ordem de 10- • O perfil de DNA p1asmidial, em 
gel de agarose, obtido para ambas as espécies mostrou a pre
sença de banda plasmidial para a espécie de Rhizobium mas não 
para a espécie de Brad�rhízobium, reiterando a dificuldade de 
detecção deste elemento ou que neste genêro os genes "nit" e 
"nod" não estejam localizados em grandes plasmídios. 

Através de pré-tratamento com g1icina e, em segui
da, com lisozima (300ug/ml) foi possível obtenção de esfero
Plastos e/ou protoplastos de 90¾ das células com menos de 6 
horas de tratamento. Células de Rhízobium e BradYrhizobium 
apresentam resistência à rea�ão de lisozima. 



xi 

Utilizando-se do vetor de inativa,ão insercional 
pUC 119 foi construído um banco genômico de DNA total da es
tirpe de Brad�rbizobium spp. e estabelecido, por transforma
,ão, em E, coli HB101. O plasmídio híbrido resultante conteve 
fragmentos de DNA de 10-20 kilobases inseridos no sítio de 
poliligação da região lac z do pUC 119. Mobilização do plas
mídio pSUP 5011::TnS mob+ para R. le9uminosarum biovar .e.b.s.
�eoli C05 foi observada a uma frequência de 0,4.10-5, através 
de sistema plasmidial binário, incluindo o vetor de trans
complementação pRK2013 (tra + >. 
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METHODS ON MOLECULAR BIOLOGY ANO SPHEROPLASTING APPLIED TO 
RHIZABIACEAE 

Author: Maria José Valarini 

Adviser: Prof. Dr. Jo�o Ltlcio de Azevedo 

SUMHARY 

Rhizobium le9uminosarum biovar phaseoli C05 and a 
wild strain of.Brad�rhizobium, isolated from the tropical fo
rage legume Neonotonia wi9htii, were tested for the procedu
res of molecular biolog�, including introduction of the 
transposon Tn5, mutagenesis U.V. and transposon-induced, 
plasmid DNA detection, total DNA isolation, and genetic clo
ning and transfer in E, coli (genomic bank) and spheroplas
ting. 

Methionine-requiring mutants U.V. and transposon 
Tn5-induced were isolated in the frequâncies of 0,7.10-3 
(0,15¾) and 0,6x10-3 <0,18¾>, respectivell�. These mutants 
were used, associated with antibiotic resistances, as genetic 
markers in triparental matings. The transposon Tn5 was intro
duced into the genome of R, le9uminosarum biovar phaseoli 
C05, through the suicide vector pJB4JI carr�ing Hu phage, in 
the frequenc� of' about 10-3. The plasmid DNA prof'ile in the 
agarose gel onl� showed the presence of plasmid band to the 
Rhizobium species. Similar plasmid DNA cannot be detected in 
ijrad�rhizobium species, reiterating the dificult� of detec
tion or in Brad:::,rhi:zobium, "nif" and "nod" genes are not 1o
cated on large plasmid. 

B� culturing ce1ls in the presence of' gl�cine, fol
lowed b� treatment with 1�soz�me (300ug/ml), it was possible 
the formation of spheroplasts and/or protop1asts in more than 
90¾ of' the cells for less than 6 hours of treatment. Cel1s of 
Rhizobium and Brad�rbizobium are natura11� resistants to the 
1:tsoz'.jme action. 
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B� using the insertional inactivation vector 
pUC119, a genomic bank of the total DNA from the BradYrh�

.tú.Yl!t species has been constructed and established b� trans
formation in E, coli HB101. The h�brid plasmids of the bank 
contained Bradyrhizobium DNA fragments of 10-20 kilobases in
serted into "lac'' 2 region. Hobilization of the pSUP 5011:: 
TnS mob+ plasmid to R. le9uminosarum biovar phaseoli C05 was 
effected in frequênc� 0,4.10-5, through the binar� plasmid 
s�stem, including the "trans"-complementation vector pRK2013. 
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1.- INTRODUC�O 

Na natureza, a capacidade de fixa�ão biológica 

de nitrogênio atmosférico é restrita a certos procariotos os 

quais apresentam a capacidade de sintetizar nitrogenase, en

zima que cataliza a redu�ão de nitrogênio elementar <N2> à 

amônia <NH3>. Bactérias dos gêneros Rbizobium e Brad�rhizo

bium(1) são capazes de estabelecer associa�ões simbióticas 

fixadoras de N2 com plantas da família Leguminosae, princi

palmente. Tal processo é representado por vários · estágios 

incluindo, reconhecimento e infec�ão do� pelos radiculares, 

___________________________ (1) 

O novo sistema de classificação para a familia Rhizobiaceae reconhece três Gêneros, sendo 
que os Gêneros I e II inclue• espécies de bactérias do tipo rizobio enquanto o Gênero III 
inclui espécies do tipo agrobactéria. Segundo JORDAN (198◄) todos os rizobios de cresci-
1ento rápido e produtores de ácido foram classiricados dentro do Gênero Rhízobium <Gênero 
I> e todos os rizóbios de crescimento lento e produtores de álcali, dentro do Gênero
Brad,rhizobium <Gênero II>. Sob esse novo sistema Rbizobiua trifolii, R,pbaseoli e B....lrul.!!-
1inosaru1 foram agrupados dentro da espécie R.le9uminoãsru• na for■a de três biovarieda
des, trifolii. ebaseoli e�- R.meliloti permaneceu como anteriormente e R.JJ2ti foi 
classificado como rizobio de crescimento rápido associado a�- Os rizobios nodulantes 



desenvolvimento e diferenciação de nódulos, multiplicação da 

bactéria e conversão em bacteróides nas células da planta 

hospedeira e, finalmente, redução do nitrogênio molecular à 

\ amônia. é um fenômeno complexo o qual demanda grande quanti

dade de energia, requerendo expressão gênica sequencial e 

coordenada de ambos os simbiontes - há especificidade nessa 

interação. Melhoramento de leguminosas para aumento da fixa

ção simbiótica de nitrogenio tem sido objetivo de diversos 

programas, sendo que, durante a última década pesquisas em 

fixação biológica de N2 foram consideravelmente intensifi

cadas. Tal fato resultou em um rápido aumento do conhecimen

to Principalmente do gênero Rhizobium, com possibilidade de 

manipulação genética do mesmo. 

Diversas técnicas experimentais têm sido de

senvolvidas para análise dos genes para simbiose em RhizQ

.!:u...wn e Brad�rhizobium. Transferência de material genético 

de L.corniculatus, L.tenuis, lli.er arietinum, Leucaena leuçocephala e Sophora miçroph�lla. 
principalmente, foram considerados geneticamente relacionados ao B..J.oii. Os rizobios espe
cíficos de soja {Gl�cine max) foram classificados em espécies pertencentes à dois diferen
tes Gêneros, R,japonicum (crescimento rápido e produtor de ácido} e Brad�rhizobium iil!.!ID.i
W (crescimento lento e produtor de álcalii. Os rizobios simbiontes de !llin.à, Arachis, 
Desmodium. Macropti1ium, St�losanthes, Neonotonia. etc. não foram classificados em espé
cie, mas agrupados no Gênero Brad,rbizobium. Há que se informar que a nomenclatura consi
derada no texto manteve a notação original dos autores citados, sendo que o presente tra
balho adotou a taxonomia atualizada. 



por conjuga,ão e transdu�ão possibilitou a constru,ão de ma

pa� de liga,ão em diferentes espécies. Através de tratamen

tos mutagênicos, mutantes alterados em propriedades simbió

ticas foram obtidos e caracterizados. Hibridiza,ão interes

pecífica de sequências nif, clonadas a partir de Klebsiella 

eneumoniae contribuiu decisivamente para identifica,ão de 

muitos genes simbióticos. Utilizando-se de técnicas de ele

troforese em gel de agarose tem-se verificando que em muitas 

espécies de Rhizobium9 genes para nodula,ão (nod) e fixa,ão 

de N2 (fix>, incluindo genes estruturais codificadores da 

enzima nitrogenase (nif) estão localizados em plasmídios 

Desenvolvimentos recentes em pesquisas do REGU

LON nif, através de técnicas de DNA recombinante, elementos 

de inser,ão genética <transposons) e fusão de genes têm con-

tribuido para a determina,ão do número e função dos genes em 

têrmos bioquímicos, bem como dos fatores reguladores da ex

pressão e melhoramento genético da fixa,ão de nitrogênio. 

O presente trabalho objetivou ensaiar as espe

cies Brad�rhizobium spp e Rhizobium lg9uminosarum biovar .e.b..à

s�o1í C05, quanto a metodologias de biologia molecular, in-
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cluindo a utilização de elementos da inserção, vetor de clo

nagem, isolamento de plasmídios por meio de eletroforese em 

gel de agarose, construção de banco genômico, obtenção de 

esferoplastos e/ou protoplastos como alternativas de recombi

nação genética em Rhizobiaceae. 

Pretende-se, com o desenvolvimento de tais me

todologias, identificar <Hibridização tipo "SOUTHERN''> e 

transferir sequências genéticas responsáveis pela nodulação 

(fragmentos "nod"> entre as referidas espécies de Brad�rhizo

.b.i.Y.m e Rhizobium. Há que se salientar, também, que esses mé

todos constituem, praticamente, pré-requisitos para manipula

ção genética em espécies de bactérias, principalmente. 



2.- REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. GENES ENVOLVIDOS NA FIXACÃO SIHBióTICA DE NITROGÊNIO 

EM RHIZOBIACEAE. 

A identifica,ão e caracteriza,ão dos genes en

vol.vidos na associa,lo simbi6tica fixadora de N2 atmosfjrico 

em Rhizobiaceae, objetivando estabelecer correlação entre os 

Jaci gen�ticos e os eventos m�ltiplos que ocorrem durante o 

referido processo, têm sido objeto de muitos estudos 

<BANFALVI et alii, 1981; CORBIN et alii, 1982 e 1983; HIRSCH 

·et alii, 1983; DOWNIE et alii, 1983; KONDOROSI at alii, 

1984a; ROSTAS et alii, 1984; EBELING et alii, 1987; HAHN & 

HENNECKE, 1988). Os genes bacterianos responsáveis pela fixa

ção simbiótica de Ne podem ser divididos em genes nil, f�x e 
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n�. 

Os genes nif têm sido definidos com base na 

analogia com genes nif de K1ebsie11a pneumoniae, uma entero

bactéria fixadora de nitrogênio (KENNEDY, 1977; HACNEIL et 

alii, 1978, PUHLER et alii, 1979; RIEDEL et alii, 1979>. Sete 

genes nif <K, D, H, A, B, E e Q), foram detectados em Rhizo

bíum através de homologia com K,pneumoniae <ROBERTS et alii, 

1978; HILL & KAVANAGH, 1980). Os três primeiros genes citados 

codificam os componentes estruturais da enzima nitrogenase e 

são comuns a todos os microrganismos que possuem relação sim

biótica com plantas; os genes nif B e E devem estar envolvi

dos na síntese do cofator ferro-molibdênio da nitrogenase, o 

nif Q media a absor�ão de molibdênio e o nif A codifica uma 

proteína regulatória considerada ativadora transcricional da 

expressão de todos os outros operons nif <ROBERTS et alii, 

1978). 

Os genes fiK são, também, necessârios para a 

fixação de Ne mas não apresentam homologia com os genes de 

K.pneumoniae. Assim, o papel dos produtos dos genes fix não 

tem sido determinado claramente, especulando-se que elas pos

sam estar envolvidos no desenvolvimento e/ou manuten�ão da 

fun�ão do bacteróide, fundamental no processo da fixação 
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<ROLFE et alii, 1981). As células dos rizóbios, quando em as

socia,ão simbiótica, sofrem diferenciaç5es morfológicas e 

bioquímicas, sendo denominadas bacteróides. Os bacteróides 

apresentam-se morfológicamente arredondados, ramificando-se, 

eventualmente, em estruturas pleiomórficas e são especializa

dos em fixa,ão de N2 <HACKENZIE et alii, 1973; PAAU et alli, 

1980). Depois da l ibera,ão da bactéria no estágio do cortiâ'o 

de .i.n fti?i::�.ío para dentro da cé 1 u 1 a hospedeira, os simb iont es 

trocam metabólitos numa intera,ão bastante rígida. Na ausên

cia dos genes nif e tix, o Rhizobium � capaz de ativar a for

mação de nódulos morfológicos mas não fisiologicamente nor

mais na planta hospedeira. Assim, a expressão dos genes para 

produ,ão de nodulina, proteína envolvida na formatão do nódu

lo <LANG-UNNASCH & AUSUBEL, 1985) parece não ser influenciada 

pelos produtos funcionais dos genes nif e fix apesar de mu

ta,5es em nif causarem, eventualmente algumas anormalidades 

no desenvolvimento do bacteroide (HIRSCH et alii, 1983). Su

gere-se que o papel dos genes ni, e tix seja restrito aos es

tágios posteriores do desenvolvimento do nódulo. 

Os genes envolvidos nos estágios iniciais do 

desenvolvimento do nódulo, denominados nod� foram localizados 

em um segmento restrito de DNA (DOWNIE et alii, 1983). No� 

últímos ano$, estudos de complementa,ão e análises de sequên

cias de genes da região de nodulação resultaram em uma visão 
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garal da organizaçio d�s ganes da nodulação Pm R.le9uminosa

rum, R,trifolii e R,meliloti. Essas três espécies apresentam 

uma regiio da genas comuns de nodulação, nad A, B, C e D, 

ativos em uma ampla gama de hospedeiros, flanqueada por uma 

outra região contendo os genes nod E, F, G, H e M de especi

ficidade hospedeira (KONDOROSI et alii, 1984a).Esses mesmos 

autores demonstraram, também, que os genes envolvidos nas 

funções iniciais da nodulação em R.meliloti, bem como os ge

nes estruturais nil e fix adjascentes localizaram-se em uma 

região do DNA de cêrca de 40 kb (quilobases). Hibridização de 

fragmentos nod de R.meliloti contra DNA total de diferentes 

espécies de Fbizobium revelou regiões de alta homologia <KON

DOROSI et alii, 1984 a). Hibridização de um fragmento de 2 kb 

dentro da região nod possibilitou uma indicação adicional da 

homologia interespecífica dos genes nad comuns. PRAKASH & 

ATHERLY (1984) sugeriram que ambas as sequâncias gênicas nif 

e nod devam estar presentes em mais de uma cópia em espécies 

de Rhizobium de crescimento rápido, uma vez, que os padrões 

de hibridização foram idênticos nassas espécies. A função 

das cópias extras dos referidos genes não é totalmente conhe

cida, mas estudos realizados em Rhodopseudomonas capsulata 

mostraram que a sequência nif extra pode ser, também, ativada 

<SCOLNIK & HASELKORNi 1984). Anâlises da expressão dos genes 

da nodula�ão, através de fusão de sequências promotoras com a 

sequência da enzima S-galactosidase, revelaram que o gene nod 

D é constitutivamente expresso na.maioria das espécie� de 
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Rhizobíum. Na presença de exudatos de raiz, o gene nod D con

trola a expressão do operon nad ABC <INNES et alii, 1985; 

HULLIGAN & LONG, 1985). As moléculas presentes nos exudatos 

de raiz da planta as quais ativam a expressão do gene nod� 

foram identificadas como flavonóides, hidroxiflavonas, sendo 

que cada espécie de Rhizobium é ativada mais eficientemente 

por uma flavona específica (INNES et alii, 1985). 

Em muitas espécies de Rhizobium, os genes en

volvidos na nodulação (nod) e fixação de nitroginio (fix>, 

bem como os genes estruturais da nitrogenase <nif> estão lo

calizados em grandes plasmídios ( .\'s�m.\'> de 90 a 300 MDaltons 

<NUTTI at alii, 1i77; CASSE at alii, 1979; GROSS et alli, 

1979; BREWIN et alii, 1980a; HIRSCH et alii, 1980; BANFALVI 

et alii, 1981; PRAKASH et alii, 1981; ROSEHBERG et alii, 

1981; KONOOROSI et alii, 1982; SCOTT & RONSON, 1982; ZURKOWS

KI, 1982; KONDOROSI et alii, 1984b; PRAKASH & ATHERLY, 

198ó>.Em Rhizobium, portanto, mais de 20¾ do total da infor

mação genética é codificada em plasmídios, sendo que o 

envolvimento desses plasmídios na simbiose é substanciado por 

várias evidências bioquímicas e genéticas, tais como (a) iso

lament� de mutantes simbioticamente defectivos concomitante 

com perdas ou mudanças fisicamente detectáveis representadas 

por de1eções em plasmídios originais e isolamento de estirpes 

nad - originadas de estirpes nad+; (b) demonstrada instabili-
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dade de propriedades simbióticas em Rhizobium, especialmente 

quando do uso de acridinas, agentes de cura plasmidica; (c) 

transferência, sob condições especiais, do fenótipo simbióti

co com frequências maiores que aquelas encontradas para mar

cas cromossômicas;, (d) tanto em Rhizobium. como em Agrobaç

terium, mais de um plasmídio está usualmente presente na ce

lula e (e) genes plasmídicos são transcritos ativamente nos 

nódulos - hibridização de RNA de bacteróides endossinbióticos 

com mistura de plasmídios de R,Ieguminosarum, permitiu trans-

cri,ão de fragmentos específicos nos mesmos <BANFALVI et 

alii, 1981; NUTI, 1981; ROSEMBERG et alii, 1981; KONDOROSI 

et alii, 1984a. 

de nitrogênio 

Uma vez que a aquisição dos genes para fixação 

permite ao organismo novos nichos, in-

cluindo intera,ão simbiótica, sugere-se que a presença de 

plasmídios relacionados com a fixação de nitrogênio deva ser 

resultado de disseminação por plasmídios conjugativos entre 

espécies de bactérias <HASTERSON et alii, 1982). Nesse parti

cular, SCHOFIELD et alii, 1987), trabalhando com uma popula

ção de R,leguminosarum biovar trifolii isolada do solo, ve

rificaram que diferentes plasmídios sym puderam ser encontra

dos em idênticos hospedeiros bacterianos e vice-versa. Tais 

resultados corroboram a existincia de trocas e/ou recombina

ção genética entre plasmídios s�m em popula�ões de bactérias 



do solo. Transferência por conjugação de· plasmídios s�m 

<JOHNSTON et alii, 1978; HIRSCH et al'ií, 1980) bem como ob

tenção de tais plasmídios recombinantes (BREWIN et alii, 

1982; CHRISTENSEN & SCHUBERT, 1983; DJORDJEVIC et alíi, 1983) 

têm sido demonstrada sob condições de laboratório em Rhizo

bium. KROL et alii (1982) verificaram que estirpes de Rhizo

bium meliloti continham apenas um plasmídio carregando genes 

nif e que hibridiza�ão com RNA isolado de bacteróides mostrou 

que o plasmídio s�m foi fortemente expresso no estágio endos

simbiótico. Por outro lado, MASTERSON et alii (1985), através 

de- hibridiza�ão tipo Southern <SOUTHERN, 1975) em Rhízobium 

japonicum, verificaram que, ao contrário da maioria dos ca

sos, uma estirpe apresentou localização de genes nif em um 

plasmídio de 112 HDaltons e os genes nod em um plasmídio de 

195 HDa 1t on s. 

Células de Rhizobium podem conter mais de um 

plasmídio, sugerindo que os plasmídios m�iores possam ser 

multímeros dos menores e, então devem apresentar sequências 

homólogas. Tal fato significaria poliploidia para certos ge

nes símbióticos na bactéria. Ao contrário, os plasmídios po

deriam ser diferentes, codificando informações complementares 

necessárias para o estabelecimento de um completo sistema fi

xador de nitrogênio. Os plasmídios possuem um papel fundamen

tal na simbiose Rhizobium-1eguminosa. Estirpes de Rhizobium 
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curadas de um plasmídio ou portadoras de dele,ão no mesmo 

perderam a capacidade de nodulaç�o e fixação de nitroginio. 

Um plasmídio pode, al�m de conter genes determinantes da es

pecificidade hospedeira <JOHNSTON et alii, 1978) contribuir 

em alguns casos, com aproximadamente 50¾ da capacidade com

petitiva <BREWIN et alii, 1983). Por outro lado PANKHURST et 

alii <1986), estudando nodulação em Lotus peduncuJatus. mos

traram, pela primeira vez, aumento na competitividade e capa

cidade de fixação de N2 através da elimina,ão de um Plasmídio 

original do Rhizobium associado à referida leguminosa. O in

cremento na eficiência simbiótica foi devido a um aumento no 

número de nódulos e não na atividade da nitrogenase. 

Além dos plasmídios s�m, pouco se conhece sobre 

outras funções do DNA extracromossômico em Rhizobium. Tole

râncias à acidez e alumínio são características estáveis em 

algumas estirpes de Rhizobium <MUNNS & KEYSER, 1981) e, ape

sar de pouca informa,ão sobre a genética da resistência à 

metais pesados em Rbizobium (VALARINI, 1981; YELTON et alii, 

1983), tais características têm sido consideradas plasmidiais 

em outras espécies de bactérias. Produção de bacteriocina, 

capacidade de conjugação e mobilização de DNA sio, também,, 

associadas a grandes plasmídios <HIRSCH, 1979; BREWIN et 

alii, 1980b; HOMBRECKER et alii, 1981). Apesar de aparente

mente não apresentarem fun�ões simbióticas, tais plasmídios 
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podem apresentar efeitos indiretos no processo de fixação de 

nitrogênio <HIRSCH, 1979). Nesse particular, THURHAN et alii 

(1985) encontraram uma correlação aparente entre númaro de

plasmídios e taxa de crescimento em B..a..tI:..il.º- Sugeriram-se 

que plasmídios adicionais podem conferir vantagem competitiva 

a estas espécies na rizosfera. Apesar dos genes nif, nod e 

fiK localizarem-se em plasmídios, outros genes envolvidos em 

diferentes estágios da simbiose, tais como biossíntese do nú

cleo Heme e transporte do C4-dicarboxilato, estavam localiza

dos no cromossomo <LEONG et alii, 1982; RONSON et alii, 

1984). 

Sugerem-se que os plasmídios s�� tenham se ori

ginado da recombinação entre plasmídios bacteriocinogênicos 

<B>. Com a formação de plasmídios recombinantes para nodula

ção e fixação de nitrogênio tem sido possível transferirem

se, os determinantes para tais características bem como pa

ra absorção de hidrogênio <Hup+ ), como unidade única 

<BREWIN et alii, 1982). Nesse aspecto, o isolamento e re-

lativa estabilidade de plasmídios cointergrados compostos de 

plasmídios específicos e de amplitude hospedeira, capazes de 

alta frequência de transferência, poderiam ser úteis em dife

rentes manipulações genéticas (KISS & KALHAN, 1982; SCOTT & 

RONSON, 1982). 



Ao contrário do gênero Rhizobium, espácies de 

BradYrhizobium não apresentam plasmídios simbióticos detectá

veis atravjs dos m&todos at& entio utilizados e os genes en

volvidos na intera�ão simbiótica com plantas devem estar lo

calizados no cromossomo. <EBELING et alii, 1987; NIEUWKOOP et 

alii, 1987; HAHN & HENNECKE, 1988). Tal diferença na. locali

za�ão dos genes simbióticos em Rhizobiaceae poderia refletir 

divergência evolutiva intergenérica <PANKHURST et alii, 

1986). Dentro do genêro BradYrhizobiym. informa�ão mais deta

lhada sobre a organização dos genes simbióticos tem sido ve

rificada somente para B,japoniçum <HENNECKE et alii, 1985>. 

Dois grupos gênicos têm sido encontrados nesta espécie: grupo 

I, contendo, pelo menos, 9 genes envolvidos na fixa�ão de ni

trogênio <nif D, nif K, nif E, nif N, nif S, nif B, nif H, 

fiH B e fix C> <FUHRHANN et alii, 1985; EBELING et alii, 

1987); grupo II, contendo os genes comuns da nodulação <nod 

A, nod B, nod C, nt,d D, nod I a nod J> e os genes nif A e fi,'1.· 

A <LAMB & HENNECKE, 1986; NIEUWKOOP et alii, 1987). HAHN & 

KENNECKE (1987a e b) verificaram, ainda, que o genoma de 

B.japonicum apresentou um segmento de DNA não usual, maior

que 230 quilobases (kb), caracterizado pela presença de se

quências repetidas <RS) e genes para fixação de N2. Análises 

de tais sequências mostrou similaridade, em estrutura, à uma 

sequência de ínser�ão <KALUZA et alií, 1985) mas sem caracte

rísticas de elementos transponíveis <HAHN & HENNECKE, 1987a). 
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Sequâncias de DNA repetitivo associadas a genes da fixação 

de nitrogênio têm sido reconhecidas em diferentes espécies de 

Rhizobium, sendo que podem ocorrer mais de uma vez na mesma 

porção promotora dos genes nir e fix (QUINTO et alii, 1982; 

KALUZA et alii, 1985; WATSON & SCHOFIELD, 1985; HAHN & HEN

NECKE, 1987b). Em Rhizobium fredii, uma espécie de crescimen

to rápido associada à soja (Gl':;fçine ma><>, o fato dos genes 

nif localizarem-se no cromossomo e/ou no plasmídio permitiu, 

no entanto, sugerir-se que tais genes poderiam estar locali

zados em um elemento transponível, possibilitando sua ocor

rência em diferentes locais do genoma (BARBOUR et alii, 

1985). 

Estudos de complementação e hibridização mos

traram que, além da conservação de funções, também a organi

zação do operon nad ABC foi a mesma em Rhizobiym e Brad':;frhi

zobium (MARVEL et alii, 1985; HASTERSON et alii, 1985). Nesse 

particular, conservação similar de sequências nif e nod foi 

observada entre DNA plasmidial de diversas espécies de cres

cimento rápido (JARV!S et alii,, 1983; PRAKASH et alii, 

1981), sugerindo que essas sequências devam ser essenciais 

para fixação simbiótica de nitrogenio atmosférico. Pouco se 

sabe sobre os genes que determinam especificidade hospedeira 

em Brad::srhizobium. Recentemente, foi identificado um "1ocus" 

próximo aos gen�s nod comuns os quais foram, provavelmente, 
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requeridos especificamente para n odula,ão em siratro <Hacrop

tilium atropurpureum> CNIEUWKOOP et alii, 1987>. Em BradYrbi

zobium sp, bem como em B.japoniçum. as regiões contidas entre 

nod A e nod D são conservadas, sugerindo que devam estar en

volvidas na regula,ão transcricional; os genes nad de Rhizo-

bium e BradYrhizobium devem ser regulados de maneira simi-

lar. Espécies de k�d�rbizobium podem utilizar a mesma se

quência de gene nod para iniciar desenvolvimento de nódulos 

morfologicamente diferentes em leguminosas e não-leguminosas. 

Muitas espécies de Brad�rhizobium podem apre

sentar plasmídios de alto peso molecular, porém, hibridiza,ão 

dos mesmos não mostrou presen,a detectável de genes envolvi

dos na fixa,ão de nitrogênio <HASTERSON et alii, 1982>. Se 

espécies de BradYrhizobium apresentam as regiões nif e nod 

localizadas no DNA cromossômico, especula-se que o DNA plas

mídico das mesmas possa permitir excisão e integra,ão ao cro

mossomo hospedeiro <HASTERSON et alii, 1985). 

Há evidências que ambas as características, 

s�m-p1asmídicas e cromossômicas influenciam a efetividade 

simbiótica <SCHOFIELD et alii, 1987), sugerindo que obtenção 

ou isolamento �e recobinantes possa ser �til no desenvolvi

mento de estirpes inoculantes superiores <De JONG et alií, 
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1982). Caracterização molecular, através de análise de hibri

dização de DNA, do plasmídio �ym e do cromossomo em Rhizobia

ceae poderia facilitar o estudo da perda temporal de inocu

lantes no solo, um importante problema agronômico (SCHOFIELD 

et alii, 1987). 

2.2. EXPRESSÃO DOS GENES SIHBióTICOS 

Alguns membros da família Rhizobiaceae são re

lacionados entre si, razão pela qual as biovariedades trifo-

li.i, viçeae e ehaseoli foram recentemente classificados como 

membros da espécie Rhizobium leguminosarum (JORDAN, 1984). As 

bactérias de crescimento lento e de pouca especificidade hos

pedeira foram classificadas como espécies do Gênero BradYrhi-

zobium. 

Transferincia de plasmídios �Y• em Rhizobia

ceae tem resultado em expressão variável. Quando tais mega

plasmídios foram transferidos entre bactérias, pertencentes 

ou não ao Gênero Rhizobium, os transconjugantes obtidos for

maram nódulos pequenos e ineficientes no hospedeiro original 

(KONDOROSI et alii, 1982; KONDOROSI et alii, 1984a). Tal fa-
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to, também, mostrou uma vez mais que os genes responsáveis 

pelos estigios iniciais da nodula,ão e especificidade hospe

deira estão contidos nestes plasmídios (BANFALVI et alii, 

1981; ROSENBERG et alii, 1981>. HOOYKAS et alii (1981) obser

varam que os plasmídios s3m de R,)eguminosarum e R.trifo1íi 

expressaram propriedades fixadoras de nitrogênio completas 

quando transferidos entre essas duas.espécies. Por outro la

do, quando esses mesmos plasmídios foram transferidos para 

R.me1i1oti induziram a formação de nódulos inativos para fi

xação de nitrogênio. FISHER et alii (1985) verificaram que os 

genes responsáveis pela nodulação em R.meliloti foram funcio

nalmente substituídos por um segmento de DNA da região nod de 

R.trifolii e que R.meliloti igualmente complementou dois mu

tantes nad da referida espjcie. Sugeriram, então, que esses 

genes devem representar funções comuns de nodulatão, havendo, 

provavelmente, uma relação alélica entre genes nod em 

R,meliloti e R.trifolii <LONG et alii, 1986). ci possível 

que essa série de genes para nodulação em diferentes espé

cies de Rhizobium, sejam sobrepostos mas, não completamente 

idênticos. Expressão dos genes nod DABC nas referidas espé

cies pode ser induzida por um composto flavonóide, luteolina, 

<PETERS et alii, 1986) presente em exudatos de raiz da planta 

hospedeira <INNES et alii, 1985; MULLIGAN & LONG, 1985; BRUS

SEL et alii, 1986) e dependente da expressão de gene nod D 

<HULLIGAN & LONG, 1985). 
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Plasmídios determinantes da especificidade 

hospedeira foram, também, transferidos com sucesso de fhtl

Uil para R,trifolii e R.phaseoli <JOHNSTON et alii, 1978>. 

Nesse particular, JOHNSTON & BERINGER (1977), previamente, 

mostraram que cromossomos dessas esp�cies, agora biovarieda

des, foram aparentemente idênticos. OJORDJEVIC et alii (1983) 

observaram que transferência dos plasmídios pJBSJI e pBRIAN, 

os quais codificam especificidade para ervilha e trevo, res-

pectivamente, para várias estirpes sem plasmídos de R.me-

liloti resultou em incapacidade para nodulação em ambas as 

espécies de leguminosas citadas. Por outro lado, KONDOROSI 

et alii (1984a) verificaram que hibridização de um fragmen

to nod de R,meliloti com DNA total de outras diferentes es

pécies de Rhizobium revelou regiões de alta homologia. Em 

uma espécie de Rhizobium tropical, provavelmente BradYrhizo

l:u.J.iln, esse mesmo fragmento mostrou homologia com uma região 

de DNA localizada à cêrca de 30 kb dos genes estruturais n.tf 

no plasmídio sym. Hibridização com um fragmento de 2 kb den

tro da região nod possibilitou, ainda, uma indica,ão adi

cional da homologia interespecífica dos genes nod comuns. 

Quando os plasmídios pJBSJI e pBRIAN, acima referidos, foram 

introduzidos em uma estirpe de crescimento rápido de R.paras

ponium, os transconjugantes resultantes mostraram uma altera

,ão no espectro de plantas noduladas <DJORDJEVIC et a1ii, 

1983). 
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A transferência do plasmídio de amplitude hos

pedeira pJB5JI de R.le9uminosarum para R,fredii reproduziu 

apenas os estágios iniciais de desenvolvimento do nódulo em 

ervilhas <RUIZ-SAINZ et alii, 1984). Os mesmos autores veri

ficaram que conjuga�ão entre R.phaâeo1i e R.legumino4arum 

possibilitou a ambas as espécies, comportarem-se como recep

tores e doadores de plasmídio de especificidade hospedeira, 

demonstrando que as mesmas foram capazes de receber e repli

car tal plasmídio. Incompatibilidade e instabilidade do plas

mídio s�m podem ser atribuídas à expressão variável do mesmo 

em diferentes hospedeiros <DJORDJEVIC et alii, 1982; CHRIS

TENSEN & SCHUBERT, 1983). WANG et alii, (1986), confirmam ob

servações prévias <BEYNON et alii, 1980; DJORDJEVIC et alii, 

1982), as quais relatam que os genes responsáveis pela ampli

tude hospedeira em Rhizobium podem ser funcionalmente incom

patíveis mesmo que os plasmídios que os contenham sejam apa

rentemente compatíveis durante o crescimento das células em 

meio da cultura. Tais resultados mostraram, também, que a 

planta hospedeira pode exercer alguma forma de incompatibili

dade funcional quando interagindo com estirpes híbridas de 

Rhizobium e que alguns hospedeiros podem ser-mais rigorosos 

que outros nessa pressio seletiva de transconjugantes. 
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Transferência de plasmídios $�m para espécies 

de BradYrhizobium possibilitou a obtenção de plantas de fenó

tipo simbioticamente ineficiente, reproduzindo algumas vezes 

apenas os estágios iniciais do dasenvolvimento do nódulo 

<RUIZ-SAINZ et alii, 1984). NAUTIYAL et alii (1988) verifica

ram que nodulacão da soja <G1·;1cine max) por estirpes de 

BradYrhizobium spp. foi menos eficiente que nodulacão por es

tirpes de B.japonicum. Tal resultado sugere que esp�cies de 

BradYrhizobium, apesar de relacionadas entre si, podem, ser 

diferentes na capacidade de nodulacão em soja, pelo menos. 

BradYrhizobium spp. apresenta maior versatilidade no reconhe

cimento do hospedeiro (AHMAD et alii, 1981). Por outro lado, 

regi5es·nad de BradYrhizobium spp. e B.Japonicum hibridizaram 

com sequências nad de R.phas_g_QJ..i., R.leguminosarum, R,trifo

lii. e R,meliloti (MARVEL et alii, 1985), mostrando que se

quências do gene nad de Rhizobium podem ser funcional e orga

nizacionalmente complementadas por segmentos de BradYrhizo

bium. 

Além de espécies de Rhizobium e BradYrbizobium, 

o plasmídio $�m foi transferido para bactérias do Gênero 

Agrobacterium. HOOYKAS et alii <1981> transferiram o plasmí

dio s�m de R,l�9umioasarum e R.trifolii para uma linhagem sem 

plasmídio tumorígeno <Ti) de A.tumefasciens e observaram que 

os transconjugantas foram capazes de formar nódulos em trevo 



<Trifo1ium sp.). Através de microscopia eletrônica do nódulo, 

verificaram que a referida agrobactéria foi liberada do cor

dão de infec,ão para dentro da célula da planta mas, fixação 

de nitrogênio não foi detectada. Observações similares foram 

obtidas para outros plasmídios de Rbizobium quando transferi-

dos para Agrobacterium (KONDOROSI et alii, 1982; DJORDJEVIC 

et alii, 1983; BROUGHTON et alii, 1984). Por outro lado, PRA

KASH et alii (1981) mostraram que os plasmídios envolvidos na 

formação de tumor (Ti) em A9robaçterium continham sequências 

de DNA as quais foram também encontradas em plasmídios para 

especificidade hospedeira de R.yiçeae. R.phaseoli, R.trífo

lil e R,meliloti. De forma similar, PRAKASH & SCHILPEROORT 

(1982) verificaram a existência de significante homologia en

tre plasmídios s�� e plasmídio Ti, sugerindo, também, que os 

referidos plasmídios continham sequências derivadas de um 

plasmídio ancestral comum. 

Através de experimentos de hibridização DNA

DNA, foi verificado que sequências dos genes estruturais co

dificadores da enzima nitrogenase foram conservadas não so

mente em bactérias fixadoras de nitrogênio mas, também, em 

algas cianofíceas <NUTI et alii, 1979; RUVKUN & AUSUBEL, 

1980>. Entretanto, outros genes requerido� para a processo da 

fixação de N2, tais como aqueles determinantes de proteínas 

especificamente envolvidos no transporte eletrônico do com-



plexo da nitrogenase, devem, provavelmente, ter-se adaptado 

ao requisito metabólico geral de um determinado organismo 

<DIXON et alii, 1981). 

2.3. ESTRATéGIAS E HéTODOS GENéTICOS PARA ANÁLISE FUN

CIONAL DOS GENES DA FIXACÃO DE NITROGÊNIO. 

Identifica�ão e caracteriza�ão funcional dos genes 

envolvidos na fixa�ão simbiótica de nitrogênio têm sido obti

das por diferentes metodologias, incluindo transferência e 

cura plasmídiais, análises de mutantes, expressão em minicé

lulas, fusão de genes com o segmento Iac, mapeamento por en

donucleases de restri�ão e fusão de protoplastos. Alguns des

ses procedimentos, aplicam-se a análises genéticas plasmi

diais bem como genômicas. 

Mutagênese transposon-induzida vem se constituindo 

em útil metodologia para análise genética, em diferentes es

pécies, principalmente de Rhizobium <BERINGER et alii, 1978; 

BUCHANAN-WOLLASTON et alii, 1980; ROLFE et alii, 1980;RUVKUN 

& AUSUBEL, 1981; WALTON & MOSELEY, 1981; CEN et alii, 1982; 
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HEADE et alii, 1982; FORRAI et alii, 1983; JAGADISH & SZA

LAY, 1984; THOMAS et alii, 1986). Transposons ou elementos 

transponíveis, são segmentos específicos de DNA os quais po

dem mover-se de um local genético para outro, promovendo r�

combinação transposicional como um mecanismo alternativo de 

reestruturação cromossômica através de rearranjo, adi,ão ou 

dele�ão da informa�ão genética (GRINDLEY & REED, 1985). In

ser�ão de um transposon pode resultar em mutação relativamen

te estável (inativação insercional) ou, mais frequentemente, 

em muta�ão fortemente polar devido ao impedimento da trans

cri�ão normal pelo sinal de termina�ão do transposon no ope

ron distal <BERG et alii, 1980; ALI et alii, 1984; JAGADISH &

SZALAY, 1984). 

Uma variedade de veículos suicidas tem sido 

utilizada para introdução de transposons no genoma de Rhizo

biaceae. O primeiro desses vetores, desenvolvido por BERINGER 

et alii (1978), foi denominado pJB4JI o qual consiste de um 

fator-R tipo P-1 promíscuo (pPH1JI>, contendo uma cópia do 

transposon Tn5, canamicina-resistente, e do bacteriófago Mu. 

O referido fago previne a manutenção do vetor na cé1ula reci

piente devido, provavelmente, a um aumento na atividade de 

restri�ão do hospedeiro ao DNA exógeno e/ou à expressão de 

pelo menos uma função não determinada do fago Mu <BOUCHER 

et alii, 1977; BERINGER et alii, 1978>. Na impossibilidade 
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de replicação, o transposon presente no plasmídio é translo

cado para sítios de integração no genoma do hospedeiro. Uma 

caracterísitca geral dos plasmídios P-1 é sua extensa ampli

tude hospedeira. Tais plasmídios são capazes de auto-transfe

rência por conjugação para muitas bactérias gram-negativas 

<DATTA & HEDGE, 1972>. Tal propriedade tem sido utilizada co

mo base para duplica,ão e clonagem plasmidial em E.coli, per

mitindo-se extensa aplicabilidade. 

Sistemas de vetor-hospedeiro utilizando-se de 

E.coli e seus plasmídios vetores, apesar das limita�ões meta

bólicas da referida bactéria, têm desenvolvido importante pa

pel na clonagem, amplificação e análise de fragmentos de DNA 

de uma ampla variedade de organismos <COHEN, 1975; TIMMIS, 

1981). Em Rhizobium, THOMAS et alii (1986) verificaram que 

transferências de inserções Tn5 de E.coli para R.fredii, 

através do plasmídio gene-mobilizante pJB3JI possibilitou uma 

frequência de recombinantes 400 vezes maior que a taxa de mu

ta,ão espontânea. Conjugação entre arad�rhizobium japoniçum e 

E.coli WA 803 para introdução do vetor pGS9 na primeira espé

cie, resultou em frequência de transconjugantes da ordem de 

10-6 a 10-7 CROSTAS et alii, 1984). Nesse particular, SELVA

RAJ et alii (1987) isolaram vários mutantes 5imbioticamente 

defectivos em R,m€1iloti, utilizando-se de mutagênese Tn5-

induzida através do mesmo vetor suicida pGS9. Tais mutantes 



apresentaram-se heterogêneos quanto a atividade de redução 

de acetileno, morfologia e ultra-estrutura dos nódulos. 

Inserções do Tn5 em genes envolvidos com a 

simbiose podem ser prontamente identificadas em an,lises mo

leculares através de clonagem da região contendo determi

nantes para resistência a antibiótico codificada no trans-

poson (SELVARAG et alii, 1987). Em E.çolí, a distribuição 

dos sítios de inserção do Tn5 não e totalmente ao 

acaso <SHAW & BERG, 1979). Em Rhízobíum, apesar da aparen-

te inespecificidade de integração <BERINGER et alii, 1978), 

foi verificado, mais recentemente, que o alvo preferencial 

do referido transposon foi um segmento Eco RI de 5,0 kb, con

tendo os genes da fixação da região gênica nif HDK em mega

plasmídio (WHEATCROFT & WATSON et alii, 1987). Os mesmos au

tores verificaram que as inserções foram, também, encontradas 

em segmentos vizinhos no megaplasmídio, distante 30 kb da re

gião dos genes nod. ALI et alii (1984), trabalhando com iso

lamento de mutantes auxotróficos Tn5-induzidos em R.me1i1otí, 

verificaram que, apesar da inserção do transposon ter ocorri-

do em diversos sítios do replicon- do Rh izo

frequen-hium·, alguns "loci" monstraram-se alvos 

tes. O referido procedimento biológico 

mais 

de mutagênese 
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tem sido empregado na obten,ão de mutantes de categorias di

versas. Assim, VESPER et alii (1987), trabalhando com B.japq

niçum isolaram mutantes alterados na estrutura do pili celu

lar, verificando que tal altera�ão estava correlacionada com 

a capacidade de liga,ão da bactéria à raiz. De outro lado, 

HOM et alii (1988) isolaram mutantes da referida espécie de 

bacteria incapazes de crescer quimioautotroficamente com C02 

e H2, sendo que alguns deles não apresentaram atividade de 

absorção de hidrogênio <Hup-) - algumas espécies de Rhizo-

bium e Brad�rhizobium sintetizam a enzima hidrogenase 

(Hup+ >, ligada à membrana, a qual pode reciclar as moléculas 

de H2 produzidas pela nitrogenase para síntese de ATP 

<EMERICH et alii, 1979). 

Recentemente foi desenvolvido um novo sistema 

de mobiliza�ão de amplitude hospedeira, visando mutagênese 

transposon-induzida (SELVARAJ & IYER, 1983; YAKOBSON & 

GUINEY, 1984). Foi, então, construída uma família de plasmí

dios vetores contendo o sítio de reconhecimento tipo-P (sítio 

mob) o qual pode ser mobilizado com alta frequência em linha

gens portadoras contendo os genes de transferincia <ari T> do 

plasmídio RP4 integrado no cromossomo. Tais vetores de mobi

liza,ão foram derivados dos plasmídios pACYC184, pACYC177 e 

PBR32S os quais são capazes de duplicação em E,ço1i mas não 

em Rhizobiaceae. Os vetores preparados incluem, principalmen-



te os transposons Tn5 <Nm, Cm; pSUP1011) e Tn7 (Sp/Sm; 

pSUP2017) e os genes rcr integrados em uma área não funcional

do Tn5 (pSUP10141). Em um sistema similar, desenvolvido por 

YAKOBSON & GUINEY (1984), a região ori T do plasmídio RK2 foi

clonada dentro do Tn5 integrado em um derivativo do pBR322. O 

plasmídio suicida resultante, pEYDG1 pode ser transferido pa

ra diferentes espécies de bactérias gram-negativas na presen

�a do plasmídio auxiliador (helper> pRK2013, cuja fun�ão nos 

sistemas é ,unicamente, transcomplementar o vetor de mobili

za�ão. De maneira similar, construiu-se o pRK290 <DITTA et 

alii, 1980) o qual não é auto-transmissível, mas mobilizável 

em alta frequência através do plasmídio auxiliador cmr, 

pRK2013 <FIGURSKI & HELINSKI, 1979>. DITTA et alii (1980) ob-

servaram, também, que o pRK290 foi praticamente estável em 

R.meliloti com apenas 0,2¾ de perda por gera,ão. A intensi

dade, com que um plasmídio auxiliador pode co-transferir com 

outros plasmídios durante um experimento de mobiliza,ão de

pende da célula receptora. Em R,me1i1gti pelo menos, o plas

mídio auxiliador pRK2013 não se manteve estável e os trans

conjugantes continham apenas o pRK290 <DITTA et alii, 1980). 

A utiliza,ão de sistemas plasmídicos binários facilitam sig

nificativamente análises genéticas de DNAs clonados em orga

nismos nos quais sistemas de transforma,ão não podem ser fa

cilmente estabelecidos tais como, bactérias dos gênero Rhizo

.b..i.J.un e Br ad�rhizobium. Um segundo grupo de vetores de clona

gem de ampla gama de hospedeiros tem sido desenvolvido atra-
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vés de remoção das funções de replicação e mobilização do 

pKT210 e inserção nos pACYC184, pBR325 ou pACYC177, resultan

do nos plasmídios pSUP104, pSUP204 e pSUP304, respectivamen-

te. 

Os vetores até então referidos podem ser utilizados 

para mutagênese ao acaso, bem como, para mutagênese sítio-es

pecífica e o gene transposon-mutado pode �er inserido no ge

noma por recombinação homóloga. HAHN & HENNECKE (1984) utili

zaram-se desta metodologia para desenvolver mutantes sítio

específicos em B.japonicum. 

Fus5es do gene lac vêm se constituindo em outra im

portante metodologia no estudo de uma ampla gama de funç5es 

gen?ticas a níveis transcricionais bem como transducionais em 

bactârias. Fusões lac são especialmente �teis em análises de 

função e regulação gênicas onde o produto gênico é de difícil 

experimentação ou quando o gene em questão é ativado ou desa

tivado sob condições indefinidas. Técnicas de fusão de genes 

com a região Jac, especialmente a lacz, têm sido bem desen

volvidas e um granda número de vetores de clonagem construi

dos, facilitando análises genéticas <CASADABAN et alii, 1980; 

SUNDARESAN et alii, 1983; KAHN & TIMBLIN, 1984). Essa técnica 

vem sendo aplicada, principalmente, para análise de regulação 
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da atividade do gene nif em Rhizobium <SUNDARESAN et alii, 

1983; DITTA et alii, 1987). Nesse contexto YELTON et alii 

(1987), utilizando-se de fusão do gene IacZ e nodC em R,me1i-

12ti, verificaram que a expressão do nodC foi dependente de 

um sinal químico (luteolina) da planta hospedeira e da ex

pressão do gene nodD. Sugeriram, também, que além dos genes 

bacterianos nodDABC, outros compostos, tais cono RNA polime

rases, seriam necessários para resposta do gene nod a células 

da planta . DITTA et a1ii (1987), através de fusão de genes 

plasmídicos, observaram que a expressão do gene nif A foi in

duzida · em R.meliloti quando a concentração externa do oxigê

nio foi reduzida a níveis microaerofílicos, sugerindo que a 

redução da tensão de oxigênio seja, potencialmente, o Prin

cipal estímulo para fixação de N2 em espécies de Rhizobium

<ADAMS & CHELM,, 1988). 

Plasmídios codificadores de funções simbióticas 

em algumas estirpes de R,leguminosarum, R.trifolií e R.pha

seoli foram auto-transmissíveis <BEYNON et alii, 1980; SCOTT 

& RONSON, 1982). Quanto a plasmídios não auto-transmissíveis, 

diversos métodos têm sido viabilizados ·para transferência a 

novos hospedeiros, incluindo plasmídios auxiliadores e inser

,ão de região nod em plasmídios �ym <KONDOROSI et alii, 

1982). 
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Plasmídios do grupo P-1 podem, ocasionalmente, 

formar cointegrados com plasmídios originais de Rhizobium se 

ocorrer a existência de sítios de homologia plasmídio-plasmí-

dio. Tais p1asmídios, aparentemente, podem ser mantidos como 

unidades integradas apenas se baixa atividade do gene rec A 

estiver presente. Em E,coli rec A + os plasmídios $Ym sofreram 

deleções ao acaso, possibilitando a formação de uma série de 

deleçÕes abrangendo todo o plasmídio <PRAKASH & ATHERLY, 

1986). 

Informações úteis de funções plasmídicas podem tam

bém, ser obtidas de linhagens "curadas" de plasmídios atra

vés de perda de características fenotípicas e reintrodução de 

fragmentos de plasmídios responsáveis por funções específi

cas. Agentes de cura plasmídica em espécies de Rhizobium pro

moveram eliminação ou deleção em plasmídios codificadores 

de funcões de nodulacão (genes nad) e fixacão de nitroginio 

(genes nif) <BANFALVI et alii, 1981). 

Manipulacão de microrganismos por melhoramento 

e introdução de material genético de diversas fontes vem sen

do considerada no desenvolvimento da Biotecnologia microbia

na. O uso de fusão de protoplastos como uma ferramenta para 



manipu1acão genética assexual vem se constituindo em impor

tante alternativa para transferência de fatores genéticos en

tre espécies ou linhagens distintas onde métodos naturais de 

transferência gênica não tem sido possível PEBERDY, 1980; 

ZIMMERMANN & VIENKEN, 1982; VIDOLI et alii, 1982). Durante a 

conjugação, transformacão e transdução em bacterias, apenas o 

material genético é envolvido; a transferência é unidirecio

nal e apenas fragmentos de DNA são introduzidos na célula re

cipiente. Em fusão de protoPlastos, ambos, o citoplasma e os 

cromossomos inteiros das duas células são reunidos em uma 

mesma estrutura. Devido à complexidade da parede celular em 

bactérias gram-negativas, a formação e regenera,ão de proto

plastos têm sido reportadas apenas em poucos gêneros tais co

mo f.?cheriçhia, Providentia e Pseudomonas <WEISS, 1976; COET

ZEE et alii, 1979). Assim, poucos trabalhos referem-se à pro

toplastização no gênero Rhizobium. BERRY & ATHERLY (1984) ob

tiveram esferoplastos em. 8,Japonicum por meio do cultivo de 

células em glicina seguido de tratamento com 1isozima. SIND

HU & DADARWAL {1985) desenvolveram métodos para formacão e 

regeneração de protoplastos em Rhizobium e Azospiri11u_m nos 

quais variaram a solução protoplastizante. 

tencia1 

A fusão de células é considerada de grande po

em análises genéticas. Além disso, ambas, hibridiza-

cão somática e engenharia genética, vêm oferecendo uma alter-



nativa para modiTica�ão de células visando o melhoramento. 

Apesar de muitos resultados promissores, a técnica de fusão 

de protoplastos é ainda considerada artezanal. 
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3.- MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho experimental aqui relatado, foi de

senvolvido parcialmente, no laboratório de Genética de Micro-

organismos do Departamento de Genética da ESALQ/USP, Campus 

Piracicaba e parcialmente no laboratório de Patologia de 

Plantas da Faculdade de Agricultura da Universidade de Shi

zuoka, Shizuoka-Shi, Japão, sob a coorientação do Prof. Dr. 

Shinji Tsu�umu. Foram realizadas no Depto. de Genética da 

ESALQ, as técnicas referentes à obtenção de dados sobre mar

cação genética das estirpes, através de indução de mutantes 

auxot�óficos por U.V. e por introdução do transponson Tn5 via 

conjugação entre Rhizobium e E. ço1i, obtenção e tentativa de 

fusão de protoplastos em Rhizobium, bem como, eletroforeses 

em gel de agarose. No laboratório de Patologia de Plantas do 

Japão, foram realizadas as metodologias concernentes à detec

ção de plasmídios em gel de agarose, extração de DNA total de 

Bradyrhizqbium e estabelecimento de banco genômico de Bradyr

hizobium em E, çqlí através de transformacão bacteriana, 

principalmente. 



3.1. LINHAGENS DE BACTÉRIAS UTILIZADAS 

As linhagens das diferentes espécies de bacté

rias utilizadas, suas caracterísitcas relevantes ao presente 

trabalho, bem como a fonte de obten�ão ou referência encon-

tram-se na tabela 1. 
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Tabela 1: Espécies e linhagens de 
características relevantes 
referência das mesmas. 

bactérias utilizadas, 
e fonte de obten�ão ou 

Linhagem Características Fonte ou 
------------------------------------- Relevantes _________________________ Referência ______ _ 

Brad,rhizobium spp 

Rbizobium leguminosarum 
biovar phaseoli COS 

NorFtx+ em Neonotonia wightii cv. 
Tinaroo, alto nível de resistência 
intrínseca à AP, An, Sm, Cc e Te; pro
totrófico; crescimento lento e baixa 
especificidade hospedeira. 

Nor Ftx+ em Phaseolus yulgaris; 
cms; An5 ; Aps; prototrófico, cresci-
1ento rápido e especificidade hospe
deira 

Escbericbia � JI1830 portadora do plasmidio pJB4JI, 

E...,ç_Q.li HB101<1> 
pUC 119 

pRK2013 

E...,ç_Q.li S17 

vetor suicida para o transposon 
Tn5, ser , Gmr, cmr. 

Lacz Apr 

Plasmidio auxiliador cmr (Replicon ColE1 
mais genes de transferência RK2); 
CJS; Ap5; TcS; Ses

plasmídio pSUPS011 vetor do transpo
son Tn5 mob+ cmr; Nmr; c1r; Apr; smr ; 
Ter. 

Este trabalho 

Centro de Energia 
Nuclear na Agricul
tura ESALQ/USP, Pira
cicaba/SP. 

BERINGER et alii 
(1978), obtida no La
boratório de Genéti
ca de Bactérias, 
UNESP -·campus Jabo
ticabal 

VIEIRA & MESSING, 1987 

FIGURSKI & HELINSKI 
(1979) 

SIMON et alíi (1983) 

s= sensível r= resistente 
An= Ácido nalidixico Sm= Estreptomicina 
Te= Tetraciclina Se= Espectinomícina 

Ap= A111picilina 
Cc= Carbenicilina 
Cl= Cloranfenicol 

Cm= Canamicina Na= Neomicina 
<1> Apresenta o genótipo F-,hsd520 (R-B, H-8>, recA13, ara-14, pro A2, lacYi; galK2, rpsl20
<Smr ),X�l-S, mtl-1, sup E44, À-. Essa linhagem,, um híbrido entre� K-12 e wili B, é
comumente utilizada como récipiente em trans formação, constituindo-se em útil hospedeiro
para crescimento e purifica,ão de plasmidio em larga escala <BOLIVAR & BACKMAN, 1979). 



3.2. ESPÉCIES DE PLANTAS UTILIZADAS 

As espécies de leguminosas utilizadas foram 

Neonotonia wi9htii cv. Tinaroo (soja perene), uma leguminosa 

forrageira tropical; �seolus yulgaris <feijão prêto, varie

dade Negro Argel) obtidas na seção de Agronomia de Plantas 

Formageiras do Instituto de Zootecnia, CPA/SA, Nova Odessa/SP 

e Seção de Microbiologia do Solo do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura CENA, ESALQ/USP, Piracicaba, SP, respectiva

mente. 

3.3. MEIOS DE CULTURA E SOLUCÕES UTILIZADAS 

3.3.1. Meio Completo-Me <VINCENT, 1970) 

Manitol, 10,009; extrato de levedura, 0,50g; 

Cl3.6H20, 16,50mg; glutamato de sódio, 0,509 e agar, 16,00 g 

por litro de igua destilada. O pH foi ajustado a 7,0 com NaOH 

ou HCI. 



3.3.2. Meio Mínimo-MM (ALI et alii, 1984) 

g; Mg S04.7H20, 0,20g; tiamina, 0,50mg; biatina,, 10,00 mg e 

agar 15,009 por litro de água destilada. O pH foi ajustado a 

7,2 com NaOH ou HCI 

3.3.3. Meio TY <BERINGER, 1974) 

Triptona, 5,00g; extrato de levedura, 3,009; 

CaCl2.6H20, 1,30g por litro de água destilada. 

3.3.4. Meio L.B 

Triptona, 10,009; extrato de levedura, 5,00 

g; NaCI, 5,00 g por litro de água dastilada. O PH foi ajusta

do a 6,8. 
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3.3.5. Meio L.A 

Adicionados 15,009 de agar par litro de meio 

LB. 

3.3.6. Meio YS-14 <VINCENT, 1970, modificado) 

Hanitol, 10,009; sacarose, 140,00g (14¾); 

K2HP04, 0,50g; HgS04.7H20,, 0,20g; NaCI, 0,10g; extrato de

levedura, 0,40g e glicina, 300 mg (0,03¾) por litro de agua 

destilada. O pH foi ajustado a 6,9 com NaOH ou HCI. 

3.4. SOLUCÕES GERAIS UTILIZADAS 

3.4.1. Solu�ão Salina 

NaCI, 0,89¾ dissolvido em água esterilizada 

em autoclave por 20 minutos a uma atmosfera. 

3.4.2. Solu�ão Hipoclorito de sódio 

Hipoclorito de sódio, 8¼ CV/V) em agua desti

lada esterilizada. 
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3.4.3. Tampão Fosfato 

KH2PO4, 0,28g; K2HPO4, 1,24g por litro de 

água destilada. O pH foi ajustado para 7,2 com NaOH ou HCI. 

3.4.4. Solu�ão Nutritiva 

DATE, 1976) 

para Plantas (NORRIS & 

KCI, 74,50 mg; K2HPO4, 10,86 mg; Mg SO4.7H2O,

246,50 mg; CuSO4.5H2O, 39 mg; ZnSO4.H2O, 110,00 ug; Mn

SO404H2O, 1,02 mg; <NH4)6M.7O24.2H2D, 5 ug; H3BO3, 715,00 ug; 

citrato férrico 1,80 mg e CaSO4.2H2O, 68,00 mg. por litro de 

água de�tilada. 

3.4.5. Solu�ão de metionina 

Metionina, 0,3 mM por placa <20 m1>, dissol

vida em água e esterilizada por autoc1avagem. 



41 

3.4.6. Solu�ão de lisozima 

Lisozima <Sigma) em solução aquosa sob dife-

rentes concentrações <250 à 3.000 ug/ml) e esterilizada em 

membrana tipo milipore.<0,45 u0) 

3.4.7. Solu�ão de ácidos nuclêicos 

Solução A: ácido nuclêico de leveduras, 2,0g; 

ácido clóridrico 1N, 15ml. 

Solu�ão B: ácido nuclêico de leveduras, 2,0g; 

hidróxido de sódio 1N, 15,0ml. 

As soluções foram aquecidas em banho-Maria por 

20 minutos, misturadas e o pH ajustado a 6,0 com solução de 

hidróxido de sódio. A solução final foi, então, diluída a 

40,0 ml com água destilada, esterilizada e conservada em 

frasco escuro no refrigerador. 



3.4.8. Solu,ão de aminoácidos 

Caseína hidrolizada, 0,1g em 10,0ml de agua 

destilada esterilizada. A solução foi preparada em frasco es-

terilizado, aquecida em banho-Maria por 20 minutos e, poste-

riorment�, conservada em refrigerador. 

3.4.9. Solu,ão de vitaminas 

Ácido nicótico, 100,0mg; ácido p-aminobenzói

co, 10,0mg; biotina, 0,2mg; piridoxina, 50,0mg; riboflavina, 

100,0mg e tiamina, 50,0mg. A solu�ão foi colocada em banho

Maria por 20 minutos e, posteriormente, conservada em frasco 

escuro no refrigerador, sob clorofórmio. 
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3.5. SOLUCÕES ESPECÍFICAS UTILIZADAS 

3.5.1. Fusão de protoplastos 

3.5.1.1. Solução SET : Tris HCl, 0,2M; EDTA, 0,5 mM; 

sacarose, 0,5M; pH 8,0 

3.S.1.2. Solução P1 : sacarose, 0,5M; CaC12, 100mM;

MgCl2, 30mM; pH 7,4 

3.5.1.3. Solu�ão P2 : sacarose, 0,5M; CaCl2, 30 mM; 

M9Cl4, 30mM; PH-7,4 

3.5.1.4. Solução hipertônica semi-sólida : sacarose, 

0,SM; M9Cl2, 20mM; agar 1¾; pH 7,4 

3.5.2. Detec�ão de DNA plasmidico em Rhizobiaceae. 

3.5.2.1. Solução fenol/c1orofórmio: fenol 

cristalizado liquefeito a 50ºC e misturado ao clorofórmio na 

proporção 1:1 (vol/vol). 



3.5.2.2. Solu�ão de lise: Dodecil Sulfato de 

Sódio(SDS), 3¾; Tris HC1, 50mM. O pH foi ajustado a 12,6, 

adicionando-se 1,6 ml de NaOH 2N. 

3.5.2.3. Tampão TAE: Tris-acetato, 4mM, pH 

7,9; EDTA Na2, 2 mM. O pH foi ajustado com ácido acético gla

cial. (Tampão de baixa concentra�ão de sais para evitar supe

raquecimento e resolu�ão de plasmídios de alto pêso molecu

lar). 

3.5.2.4. Solu�ão A: Azul de bromocresol, 

0,25¼; glicerol, 50¾; Tris-Acetato, 0,05M, pH 7,9. 

Todas as solu�ões acima referidas foram feitas com água bi

destilada e conservadas à temperatura ambiente. 

3.5.3. Isolamento de DNA plasmídico em �.çoli 

3.5.3.1. Tampão SET: sacarose, 20¾; Tris HCl, 

50 mM, pH 7,6; EDTA, 50 mM. 
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3.5.3.2. Mistura lítica: SDS, 1¼; NaOH, 0,2N 

Cdura�ão da mistura, no máximo, duas semanas). 

3.5.3.3. Solução a cetato de sódio: acetato de 

sódio, 3M; pH 4,8. O pH foi ajustado com ácido acético gla

cial. 

3.5.3.4. Solu�ão RNase: ribonuclease pancrea

tica A, 10 mg/ml em acetato de $Ódio, 0,1M; EDTA-Na2 0,3 rnM; 

PH 4,8. A solu�io foi prj-aquecida a s0°c por 10 minutos. 

3.5.4. Extra�ão do DNA total de Brad�rizobium spp 

3.5.4.1. Solu�io de lise: Dodeci1 Sulfato de 

Sódio(SDS), 3¾; Tris HCl, 50mM. O pH foi ajustado a 12,6, 

adicionando-se 1,6 ml de Na0H2N. 

3.5.4.2. Solução acetato de sódio: item 

3.5.3.3. 
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3.5.4.3. Tampão TEN: Tris HC1, 10 mM; pH 7,6; 

EDTA, 1 mM; NaC1, 10 mM. 

3.5.4.4. So1u�ão de liso2ima: 1iso2ima (Sig

ma>, 5 mg/ml em tampão TEN. 

3.5.4.5. Solu�ão RNase: Ítem 3.5.3.4. 

3.5.4.6. Solu�ão Clorofórmio/Álcool isoamíli

co: mistura 24:1, respectivamente. 

3.5.4.7. Solu�ão Pronase: Pronase, 2 mg/ml em 

tampão TEN. A so1u�ão foi pré-aquecida a 37ºC por 15 minutos. 

3.5.4.8. SDS 25¼: em agua bidestilada. 

3.5.4.9. Solu�ão de NaCl: NaCl, 5M em agua 

bidestilada. 



3.5.3.10. Etanol 95¾: estocado em congelador. 

3.5.5. Eletroforese em Gel de Agarose 

3.5.5.1. Tampão TAE: Tris-acetato, 4mM, pH 

7,9; EDTA Na2, 2 mM. O pH foi ajustado com ácido acético gla

cial. <Tampão de baixa concentra�ão de sais para evitar supe

raquecimento e resolução de plasmídios de alto pêso molecu

lar). 

3.5.5.2. Mistura paralisadora de rea�ão: 

uréia, 5M; glicerol, 10¾; SDS, 0,5¾; �ileno cianol, 0,025¾; 

azul de bromofenol, 0,025¾. 

3.5.5.3. Gel de agarose: agarose, 0,7 a 1¾ 

dissolvida em tampão AE, dependendo se a resolu�ão era para 

plasmídios grandes ou fragmentos de DNA. 

3.5.5.4. Solu�ão de brometo do etídio: brome

to de etídio, 1 mg/ml em água bidestilada. 
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3.5.5.5. Tampão TAE: ítem 3.5.5.1. 

3.5.6. Eletroelui�ão do DNA do Gel de Agarose. 

3.5.6.1. Tampão TAE: Ítem 3.5.5.i. 

3.5.6.2. Solu�ão EDTA: EDTA, 2 mM em água bi-

destilada. 



3.5.7. Digestão do DNA Plasmídico e Cromossômico 

3.5.7.1. Tampão de rea�ão da enzima Bam HI 

<Endonuclease de Restrição>: TrisHCl, 10 mM; NaCl, 100 mM; 

M9Cl2, 5 mM; 2-mercaptoetanol, 1 mM; pH 8,0 (a 37°C).

3.5.7.2. Tampão de reação de en2ima Sau 

3AI<Endonuc1ease de Restrição>: TrisHC1, 10 mM; NaCl,100 mN; 

Mgcl2, 5 mM; 2 mercaptoetanol, 5mM; pH 8,5 (a 37ºC>.

3.5.7.3. Endonuclease 8am HI: Bam HI <Boeh

ringer-Mannheim) diluída em tampão a 1 unidade/ml. 

3.5.7.4. Endonuclease Sau 3AI: Sau 3AI <Boeh

ringer-Mannheim) diluída em tampão a 1 unidade/ml. 

3.5.7.5. Mistura paralisadora de reação: ítem 

3.5.5.2. 



50 

3.5.7.6. Solução de DNA do fago À digerido 

com a endonuc1ease de restrição Hind III. 

3.5.8. Desfosforilação do DNA 

3.5.8.1. Tampão de reação de desfosfori1ação: 

Tris HC1, 0,1 M; pH 8,0. 

3.5.8.2. Enzima fosfatase alcalina: fosfatase 

alcalina bacteriana (BAP> em tampão 10X. 

3.5.9. Ligação do DNA Cromossômico ao Plasmídio Vetor 

3.5.9.1. Tampão de reação da DNA ligase T4 

10X: Tris HC1, 0,2 M, pH 7,5; MgC12, 0,1 M; ditiotreitol, 

0,1M. 

3.5.9.2. DNA 1igase T4: 1 unidade weiss/rea

ção de ligação <Boehringer-Mannheim) 



3.5.9.3. ATP 10X: ATP, 5 mH. 

3.5.10. Transforma,ão Bacteriana 

3.5.10.1. Solu,io de CaC12: CaCl2, 50 mM; 

Tris HCl, 10 mM, pH 8,0. 

3.5.10.2. Tampão TE: Tris HC1, 10 mH; EDTA 1 

mM, PH 8,0. 

3.6. ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS 

A tabela 2 traz os antibióticos utilizados em 

meio de cultura, bem como seus modos de acão, mecanismos de 

resistência e fabricantes. 



Tabela 2: Modo de ação, mecanismos de re5istências e fabri
cantes dos antibióticos utilizados no trabalho. 

Antibiótico 

Ampicilina 
anidra (Ap)

Sulfato de 
Canamicima 
<Cm> 

Sulfato de 
Estreptomicina 
<Sm> 

Nodo de Atão 

Um Derivativo da Penicilina 
que interfere na reatão 
ter■inal da síntese de pa
rede celular 

u■ agente bactericida que
se liga ao ribossomo 70S
e causa erro de leitura
do RNA mensageiro

u1 agente bactericida que 
se liga à subunidade 30S 
do ribossomo e causa erro 
de leitura do RNA mensageiro 

Hecanismo de 
Resistência 

O gene da resistência <bla> 
especifica uma enzima peri
plasmática, B-lactamase, a 
qual cliva o anel B-lactâmi
co do antibiótico. 

O gene de resistência <Kan> 
específica uma enzima que 
modifica o antibiótico e pre
vine sua interação com os 
ribossomos. 

O gene de resistência (str> 
especifica uma enzima que 
aodifica o antibiótico e ini
be sua ligatão ao ribossomo 

Fabricante 

Sigma 

Bristol 

INLAB 

Os antibióticos, acima relacionados, foram dis

solvidos em água destilada e esterilizados por filtracão em 

membrana tipo Milipore (0,45 u0). A ampicilina anidra teve 

sua solubilidade auxiliada pela adicão de gotas de NaOH 0,1N. 

Além desses antibióticos, foram, utilizados, ainda, carbeni

cilina (100ug/ml); tetracilina (30ug/m1) e Ácido nalidixico 

(30 ug/ml> na forma de disco para antibiograma, produzido pe-

la INLAB. 



3.7. MUTAGêNESE INDUZIDA POR ULTRA VIOLETA 

Células de Rbizobium 1eguminosarum biovar E.h.s

seoli C05 foram cultivadas em TY a 28ºC, sob agitação, até a 

fase logarítmica. A seguir, foram centrifugadas, lavadas, 

ressuspendidas em tampão fosfato (pH 7,2) e submetidas a uma 

dose de irradiação Ultra-Violeta <LI.V.) de 150 J/m2 <Minera

light, 50-60 CVC, 60 amps.) por 30 segundos <sobrevivência 

<1¼). A padronização do tempo de irradiação foi feita através 

de curva de sobrevivência a diferentes tempos de exposição à 

U.V. emitida pela referida fonte.

3.8. INTRODUÇÃO <MUTAGêNESE) DO TRANSPOSON Tn5 EM RHIZD-

Células de E.co1i JI1830/pJB4JI (pPH1JI::Mu:: 

Tn5), doador, e de Rhizobium 1Pguminosarum biovar phaseo1i 

CO5 smr, mutante espontâneo derivado da estirpe CO5 parental, 

receptor, foram cultivadas em LB e TY a 37ºC e 28ºC até a fa

se logarítmica. As concentrações celulares fo ram padronizadas 

através de leituras KLETT <Colirímetro Fotoelétrico Klett-
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Summerson, N.Y.-USA). A seguir as suspensões de células foram 

misturadas na proporação 1:1, a mistura filtrada em membrana 

tipo Mi.Ji.par�F: <0,45 um 0) e incubada durante à noite em agar 

TY a 2s0c. As células bacterianas aderidas ao filtro foram, 

então, lavadas, diluídas e semeadas em meio MC Suplementado 

com sulfato de estreptomicina (100 ug/ml) e Sulfato de Cana

micina (30 ug/ml). Este meio de cultivo permitiu contrasele

cionar o doador e isolar apenas derivativos de R.1eguminosa

rn biovar Phaseolí COS carregando Tn5. Os transconjugantes 

foram detectados depois de incuba�ão por 3 dias a 28° C. 

3.9. ISOLAMENTO E CARACTERIZACÃO DE MUTANTES AUXOTRóFICOS 

Colônias individualizadas de R.leguminosa-

rn biovar phaseoli C05 provenientes de mutagênese com 

luz U. V. e por inserção do Tn5 foram, então transfe-

ridas, através de réplica em 

Os mutantes assim isolados foram 

1ido Suplementado com solução de 

veludo, para 

transferidos 

aminocácidos 

MM sólido. 

para MM só

(0,1m1/20ml 

meio) , solução de ácidos nuclêicos (0,1ml/20ml meio) ou 

solução de 

do requisito 

vitaminas (0,1ml/20ml meio). Após 

nutricional, os mutantes foram 

determinacão 

analisados 

para capacidade de crescimento em MM só1ido suple-



mentado com intermediários biossintéticos relacionados à au

xotrofia detectada. Ensaio de reversão e/ou supressão da mu

tação auxotrófica foi realizado em MM sólido. 

3.10.- OBTENÇÃO DE ESFEROPLASTOS EM RHIZOBIUH <BERRY & 

ATHERLY, 1984). 

Células de R.le9umínosarum biovar E.b..liª-º-1..i CO5 

foram cultivadas em TY até a concentração de aproximadamente 

108 células/ml; a seguir foram centrifugadas e ressuspendidas 

em YS-14 e incubadas a 2a0c sob agitação de baixa rotação 

(100 rpm) por 24 horas. Após esse período, lisozima foi adi

cionada nas concentracões 300, 450 e 600 ug/ml e as células 

incubadas por 6,18,24 e 42 horas sob agitação da mesma rota

cão à anterior. A contagem do número de esferoplastos e/ou 

protoplastos obtidos foi feita por diferença através de pla

queamento com e sem diluição em água, uma vez que esferop1as

tos e protoplastos são totalmente lisados em meio hipotônico. 

A formacão de esferoplastos foi também, examinada, em micros

copia ótica e fotografada com filme fotográfico FUJI <135 mm 

ASA 100). 



Tratamento por 6 horas com lisozima exclusiva 

para obtencão de protop1astos foi realizado até altas concen

tracões <>1.000 ug/m1) (Tabelas 4 e 5) da referida enzima, 

sendo que a suspensão de lise foi submetida à espectrofotome

tria de varredura de onda de 220 à 300 nm <Espectrofotômetro 

LKB-Biochron Ultrospec-4050). 

3.11. FUSÃO DE PROTOPLASTOS 

Células de .Ih 1equmiosarum biovar phaseol1 C05 

met- cmr e de Brad�rhizobium ssp met+ cms foram crescidas em

10 m1 de TY a 2s2c até a concentração de 108 células/ml. Em

seguida foram centrifugadas, ressuspendidas em YS-14, conten

do glicina (0,03¼) e incubadas a 282 C sob agitação leve por 

24 horas. Após centrifiga,ão a 8.000 rpm, por 10 minutos, à 

temperatura ambiente, os precipitados foram ressuspendidos em 

3ml de solução SET e novamente centrifugados. O s precipitados 

foram, então, ressuspendidos em 0,5 ml de solução SET, con

tendo lisozina (300 ug/m1 e a suspensão foi incubada por 1-2 

horas a temperatura ambiente. Após certificação de lise em 

agua destilada, 0,1ml das soluções de protoplastos de cada 

espécie foram misturados e adicionados a 1.2ml de Polietileno 

Glicol <PEG) 50¼ em so1u�ão Pi. Após agitação leve, a suspen

são foi incubada por 30 minutos à temperatura ambiente, d1-



luida em 8,5 m1 de solução P2 centrifugada a 3.000 rpm por 30 

minutos á temperatura ambiente e ressuspendida em 1ml de so

lução P2. A solução de protoplastos foi diluída até 10-4, 0,1

ml de cada diluição foi adicionado a 3ml de solução hipertô

nica semi-sólida e colocados sobre placa meio seletivo <MM + 

Cm (30ug/ml) para células fundidas. 

3.12. DETECÇÃO DE DNA PLASMiDICO EM RHIZOBIACEAE (KADO & 

LIU, 1981) 

Células de R.le9uminosarum biovar phaseoli CO5 

e Brad�rhizobium spp foram incubadas em 3ml de TY a 28° c 

por 24 horas sob agitação intensa (250 rpm) para atingir a 

fase logarítmica. A seguir, foram centrifugadas a 6.000 rpm 

<Centrifuga Sorva11 ·Rc2-B, Rotor SS34) por 7 minutos e o pre

cipitado ressuspendido em 1 ml de tampão AE. As células foram 

lisadas através da adição de 2 ml de solução de lise a qual 

foi misturada por agitação suave. A solução foi aquecida a 

50-65°C em banho-maria por 20 minutos. Dois volumes de solu

ção fenol-clorofórmio (1:1, vo1/vo1) foram, então, adiciona

dos, a solução foi emulsificada por agitação leve e a emulsão 

centrifugada à 6.000 rpm por 15 minutos a 4 °C. A fase aquosa 

superior foi, a seguir, transferida para novo tubo com auxi-



lio de pipeta de orifício largo. Amostras de 35 ul dessa so

lu,ão foram misturadas com 10 ul de Solutão A (Carregador da 

amostra) e eletroforizadas em gel de agarose (item 3.16). 

Para minimizar quebras dos plasmídíos de alto pêso molecular 

é importante que as amostras sejam sempre transferidas com 

pipetas de pontas largas. A solu�ão p1asmídica assim obtida 

pode ser também, utilizada para extra,ão de plasmídios do gel 

de agarose ou através de ultracentrifuga,ão em gradiente de 

cloreto de césio. 

3.13. ISOLAMENTO DE DNA PLASMiDICO EM E,coli (NMINISCRE

EN") (RODRIGUEZ & TAIT, 1983) 

Células de E.coli HB 101 (pUC 119) foram cres

cidas em LB a 37°c att a fase logarítmica. 1,5 m1 da cultura 

foram transferidos para tubo de microcentrífuga (tipo ep-

f-,f:-ndorf>, centrifugados por 30 segundos e o precipitado res

suspendido em 1 ml de tampão SET. Após total ressuspensão do 

precipitado, a suspensão foi centrifugada por 1 minuto e o 

precipitado novamente ressuspenso em 150 ul de tampão SET. 5 

ul de Solu,ão RNAse foram adicionados e, em seguida,, 350 ul 

de mistura lítica e a solutão mantida à temperatura ambiente 

(a solu,ão tornou-se clareada). A seguir, a referida solu�ão 
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foi mantida em banho de gêlo durante 10 minutos. 250 ul de 

acetato de sódio 3M foram, então, adicionados, misturados por 

inversão lenta do tubo e a solução incubada por 30 minutos em 

g�1o (SDS e DNA cromossômico denaturado foram precipitados 

nesta etapa). A sqlução foi, em seguida, centrifugada por 5 

minutos a 40c e o sobrenadante transferido para novo tubo. 

Igual volume de isopropanol foi adicionado, as fases mistura

das por inversão do tubo e a solução centrifugada por 5 minu

tos à temperatura ambiente. Os tubos foram então invertidos, 

o isopropano1 removido e o precipitado lavado, sem ressuspen

são, com etanol 70¾. Em seguida foi promovida nova centri

fugação por 5 minutos à temperatura ambiente e o etanol remo

vido. O precipitado foi em seguida, sêco a vácuo durante 10 

minutos e ressuspenso em 20 ul de água bidestilada. 1 a 2 ul 

dessa solução de DNA foram então, utilizados para digestão 

pela endonuc1ease de restrição utilizada no presente trabalho 

(item 3.18). Quando necessário, a solução de DNA foi concen

trada e reextraída em fenol/clorofórmio <item 3.14). 

3.14. EXTRACÃO FENOL/CLOROFóRMIO 

Um volume de fenol saturado foi adicionado e 

misturado à solução de DNA a ser concentrada. A fase aquosa 
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(superior) foi separada da fase orgânica (fenol) através de 

centrifugação de 4.000 rpm por 3 minutos a 4°C. Após descarte 

do fenol, 1 volume de cloroformio foi adicionado à fase aquo

sa e a suspensão foi centrifugada por 3 minutos a 4°c. A fase 

aquosa foi, então, transferida para novo tubo, adicionados 

2,5 volumes de etanol resfriado e 0,1 volume de solução ace

tato de sódio 3H e a mistura mantida a -70°C Por 20 minutos. 

A suspensão foi, em seguida, centrifugada a 12.000 rpm duran

te 20 minutos a 4 °C, descartado o sobrenadante e o precipita

do de DNA lavado com etanol 70¾ sem agitação. Posteriormente, 

a solução foi centrifugada a 12.000 rpm por 5 minutos a 4 °C, 

descartado o etanol e o precipitado seco a vácuo por 10 minu

tos. O precipitado de DNA assim obtido foi, finalmente, re

dissolvido em tampão ou água destilada até a concentuação de-

sejada. 

3.15. EXTRACÃO DO DNA TOTAL DE BRADYRHIZOBIUM 

<RODRIGUEZ & TAIT, 1983, modificado). 

SPP 

C�lulas de Bradyrhizobium SPP foram cultivadas 

em 100 m1 dG TY até a fase logarítmica e centrifugadas a 

6.000 rpm por 7 minutos a 4°C. O precipitado foi ressuspendi

do em 15 mi de tampio TAE, dissolvido totalmente, adicionados 
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30 ml de Solucão de lise e, a solucão mantida por 30 minuto� 

à temperatura ambiente. A seguir, o pH foi ajustado a 7,0 

atravé5 de adicão de solucão acetato de sódio 3M. 0,5 ml de 

solucão de lisozima <5 mg/ml em tampão TEN) e 0,3 ml de Solu

cão RNase foram, então adicionados e a solucão incubada em 

banho de gelo por 30 minutos. Posteriormente, 0,1 ml de SDS 

<25¾) foi adicionado à solucão e esta incubada a 37° c sob 

agitacão leve por 3 a 6 horas. Em seguida 0,3 ml de pronase e 

1,5 ml de clorofórmio/álcool isoamílico foram adicionados à 

solucão prosseguindo a incubacão a 37°C durante uma noite 

(10-16 horas). 1 ml de água bidestilada e 2 volumes de cloro-

fórmio/álcool isoamílico foram, então adicionados, em se-

guida, a solucão foi agitada por inversão lenta do tubo, du

rante S minutos e centrifugada a 9.000 rpm por 5 minutos. A 

fase aquosa <superior) foi removida com auxílio de uma pipeta 

de ponta larga e a extracão por clorofórmio foi repetida 2 

vezes mais. Após a remocio da �ltima fase aquosa, foram adi

cionadas 0,2 ml de NaC1 e 2 volumes de etanol 95¾ resfriado, 

a solucão foi misturada por agitação leve e mantida em banho 

de gêlo por 5 minutos. Utilizando-se de um bastão de vidro, 

as fitas fibrosas de DNA precipitado foram enroladas e mergu

lhadas em etanol 95¾ para remocão do DNA de baixo pêso mole

cular contaminante. A seguir, o DNA enrolado foi dissolvido 

em 2 ml de tampão TEN e estocado a 4oc atá sua utilização

<DNA puro diS$Olve no referido tampão em 30 minutos; DNA con

taminado com proteínas demora algumas horas para s�r dissol-



vida). SG necessário, a solução de DNA foi concentrada tal 

como descrito no item 3.14. 

3.16. ELETROFORESE EH GEL DE AGAROSE C''HINIGEL"> 

Agarose a 1¾ foi dissolvido em tampão TAE sob 

aquecimento e, em seguida, adicionado 0,5 ug/m1 de brometo de 

etídío. Após solidificação do gel, o pente foi retirado, per

mitindo a formaç5o de 8 po�os de volume variado (10-40 ul). 

Amostras de DNA p1asmídico e/ou cromossômico, bem como do pa

drão À (lambda) digerido com Hind III, adicionadas de 5 ul de 

Solução A ou em mistura paralisadora de reação foram, então, 

transferidas para os poços do minige1 e este imerso em tampão 

TAE na cuba. A eletroferose foi a seguir, iniciada e prosse

guida por 30-40 minutos a 100 volts (10-15 miliamps). Após a 

corrida eletroforética, o gel foi transferido para um transi

luminador de U.V., as bandas de DNA visualizadas e fotografa

das através de Câmara Po1aroid dotada de filme Polaroid tipo 

55.
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No caso de R.1�9uminosarum biovar e1aseo1i COS 

e Brad�rhizobium spp, após a detecc5o do DNA p1asmidico como 

em 3.12, a amostra foi submetida a eletroforese em ge1 de 

agarose 0,7¾ em um único poco o qual tomou toda a largura do 

gel. Tal procedimento foi utilizado para evitar quebras dos 

possíveis plasmídios grandes (megap1asmídios), ocorrentes 

nessas espécies de bactérias, através de micropipetagens para 

po,os pequenos. 

3.17. ELETROELUICÃO DO DNA DO GEL DE AGAROSE <HANIATIS et 

alii, 1982) 

Após a eletroforese em gel de agarose da solu-

cão de DNA plasmidial e cromossomal, a banda de interesse 

Foi localizada, com auxílio de transiluminador de U.V •• A aga

rose correspondente foi cortada com bisturi flambado e trans

ferida para um saco de diálise pré-aquecido em solu,ão EDTA 

0,002M <neutraliza,ão de nucleases contaminantes). A seguir 

adicionou-se tampão TAE para cobrir todo o gel, evitando a 

presenca de bolhas de ar. O saco foi então amarrado nas ex

tremidades, imerso em tampão E dentro da cuba e a eletroelui

�ão processada a 100V durante uma hora. A polaridade foi, em 

seguidaj revertida por 2 minutos para libera�ão do DNA aderi-



do à parede do saco de diálise e a solução DNA retirada com 

pipeta Pasteur. O pedaço do gel foi reexaminado em U.V. para 

certificar se todo DNA havia sido eluído. A solução de DNA 

a5sim obtida foi extraída e concentrada tal como no item 

3.14. 

3.18. DIGEST�O DO DNA PLASMiDICO E CROMOSSÔMICO 

A- Ut i 1 izando-se de microtubo tipo ,;:ppirndorf, 

sem uso anterior, 3 ul de solução de DNA do p1asmídio pUC 

119, extraído de E,çali HB 101 (item 3.13) foram adicionados 

a 1,0 ul da enzima de restrição Bam HI, 1,5 ul de tampão 10X 

de reação da Bam HI e 9,5 ul de água bidestilada, totalizando 

um volume de 15 ul. Os referidos reagentes foram colocados em 

ordem ascendente, observando-se que o DNA fosse o último co

locado; a mistura de reação foi centrifugada por 5 segundos. 

Durante as operações, os reagentes foram mantidos em gêlo. A 

digestão foi, então, iniciada através de incubação da mistura 

a 37ºC por uma hora ou até a digestão total, mantendo-se, em 

seguida em gelo. O progresso da rea,ão foi monitorado através 

de eletroforese em gel de agarose (item 3.16) de amostras em 

mistura de paralização de reação <5 ul da amostra + 5 ul de 

mistura paralizadora). A quantidade de DNA adicionada na rea-



çio de digestão � baseada numa concentuaçãa de DNA de 0,5 

ug/ml. Para tanto, a solução de DNA deve ser concentrada ou 

diluída devidamente. Em geral, o volume de DNA não deve exce

der 50¾ do volume total da reação. A concentração do DNA na 

solução utilizada nesse trabalho foi estimada através de lei

tura de absorbância a 260 nm em espectrofotômetro Biochron 

Ultropec-4050. Determinou-se experimentalmente para E. coli, 

que uma unidade de densidade ótica (d.o.) equivale a 50ug/m1 

de DNA <RODRIGUEZ & TAIT, 1983>. Assim, esse fator de conver

são tem sido utilizado para determinação de concentração de 

DNA em soluções; contudo, essa relação deve ser aplicada ape

nas para soluções puras de DNA. 

B. Utilizando-se de microtubos, tal como des

crito acima, 8 ul de solução de DNA cromossômico de Brad�rbi-

zobium spp ( 4 ug de DNA>, extraído como em 3.15, foram adi-

cionados a 4 u1 de enzima Sau 3AI, 2 ul de tampão 10X de rea

ção da Sau 3AI e 6 u1 de água bidestilada totalizando 20 ul 

como volume final. Os referidos reagentes, também, foram adi

cionados em ordem ascendentes e a mistura de reação centrifu

gada por 5 segundos. A reação de digestão foi parcial a 37ºC 

por 40 minutos, mantendo-a em congelador para para1ização da 

reação. O progesso da reação foi monitorado em e1etroforese 

de ge1 de agarose juntamente com amostras padrão de DNA do 

fago À digerido com a enzima de restrição Hind III. O volume 
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de DNA, adicionado na reação foi baseado como no ítem ante

rior. A banda do DNA diregido correspondente a 10-20 Kb, se

gundo o padrão do DNA diregido do À, foi, cortada e eluida 

em saco de diálise (item 3.17) para uti1ização do DNA na rea

cão de ligação ao p1asmídio vetor (item 3.20). 

3.19. DESFOSFORILACÃO DO DNA 

Após digestão do plasmídio pUC 119 tal como em 

3.18.A, 10 ul da solucão de DNA em reação de digestão, foram 

extraídos uma vez com feno1/c1oroformio Citem 3.14). O DNA 

foi, então, dissolvido em 10 ul de Tris HCl 0,1H (pH 8,0) e 

desfosforilado com 1 ul de enzima fosfatase alcalina bacte

riana <BAP) tal como se segue. Após rápida centrifugacão (~5 

segundos em microcentrífuga), em microtubo, a mistura foi in

cubada por 1 hora a 50°C para reação enzimática de remoção 

dos resíduos 5-fosfato dos fragmentos de DNA, previnindo sua 

autoligacão. Após esse procedimento, o DNA plasmídico foi no

vamente extraido com feno1/c1orofórnio, precipitado em etanol 

e ressuspendido em 10 ul de água bidesti1ada. 



3.20. LIGACÃO DO DNA CROMOSSÔMICO DE BRADYRHIZOBIUM COM O 

DNA DO PLASMÍDIO VETOR 

As soluções de reações obtidas em 3.18.B e 3.19 

foram dialisadas contra 1 litro de tampão TEN durante, pelo 

menos, 3 horas à temperatura ambiente em tubo tipo Eppendorf 

adaptado com uma membrana de diálise <minidiálise). A seguir, 

8 ul da solução do DNA cromossômico dialisada de Brad�rhizo

.b.i.Y..m. (3.18.B> e 1 ul da solu,ão de DNA do plasmídio vetor 

dialisado de E.coli foram misturados e adicionados 0,5 u1 de 

ligase T4; 2 ul de tampão T4 ligase 10X; 2,5 u1 de ATP 10X e 

6 ul de água bidestilada, totalizando 20 ul. A mistura de 

reação de ligação foi, então, incubada durante à noite a 1s0c

e, em seguida, mantida a -20°c para posterior transformação 

bacteriana. 

3.21. TRANSFORMACÃO BACTERIANA PELO MÉTODO DO CLORETO DE 

CÁLCIO (MANIATIS et alii, 1982 MODIFICADO> 

10 ml de LB foram inoculados com 0,1 ml de uma 

cultura fresca de E.coli HB 101 e incubados sob intensa agi

tação a J7°C durante 3-5 horas para obtenção de uma densidade 



d� aproximadamente 5.10� células/ml (DO550=0,5). A densidade

foi monitorada em espectrofot6metro a 550 nm. A cultura foi, 

em seguida re�friada em gêlo durante 15 minutos, centrifugada 

a 5.000 rpm por 5 minutos a 40c e, o precipitado de células, 

ressuspendido em 5 ml (metade do volume original) de uma so

lução esterilizada e resfriada de CaC12 50 mM e Tris HC1 10 

mM (pH 8,0). A suspensão de c&lulas foi transferida para um 

banho de gêlo por 15 minutos e, então, centrifugada a 5.000 

rpm por 5 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e 

as células ressuspendidas em 667 ul (1/15 do volume origi

nal) da referida solução resfriada de Ca Cl2 e Tris HC1. A

seguir, foram adicionados, em novo tubo, 10 ul da solução de 

DNA em tampão de l1gacão (item 3.20), 100 ul de tampão TE e 

200 ul de suspensão de células competentes (passíveis de 

transformação) em CaC12 obtidas acima; a mistura foi levemen

te agitada e mantida em gelo por 2-3 horas. Após a reação de 

transformação, o tubo foi transferido para banho-maria a 42ºC 

e mantido, assim, por 2 minutos. Em seguida, adicionou-se 1 

m1 de LB, sendo a suspensão de células, incubada a 37°c por 1 

hora sem agitação para permitir recupera�ão das células e 

início da expressão da resistência ao antibiótico marcador 

(ampicilina). A suspensão foi, então, centrifugada à tempera

tura ambiente por 4 minutos e as células ressuspendidas em 

100 ul de água bid�stilada, inoculadas em meio seletivo, con

tendo 50 ug/ml de ampicilina e incubadas a 37°C durante a 

noite. 
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3.22. CONJUGACÃO BACTERIANA 

3.21.1. Conjugação Biparental 

Células recipientes de R,le9uminpsarum biovar 

phaseoli COS smr foram crescida� em TY a 2a0c até o início da 

fase logar ítmica. As c61ulas foram, então coletadas por cen

trifugacão a 8.000 rpm por 10 minutos e o precipitado lavado 

duas veze� com tampão fosfato. Uma cultura de células doado

ras de E,coli JI1830 (pJB4JI::TnS> em fase exponencial de 

crescimento foi, igualmente, centrifugada e lavada. Iguais 

volumes (1 ml: 1ml ou mais) das culturas doadora e receptora 

foram forcadas em filtro membrana tipo milipore <0,45u 0) e, 

este, incubado na superfície de meio TY sólido a 2a0c durante 

uma noite. O filtro foi, a seguir, transferido pora 2 ml de 

tampão fosfato e, as células liberadas do mesmo por vigorosa 

agitacão. Alíquotas de 0,1 ml da mistura de conjugacão foram, 

então, inoculadas em meio mínimo seletivo (MH ou MC+ Canami-

cina, 30 ug/ml) para exconjugantes do Rhizohium. A contagem 

das células viáveis foi realizada, utilizando-se da mesma 

mistura de conjugação para estabelecimento da frequência de 

transposi�ão. Tal conjuga�ão foi realizada para introdu�ão do 

transposon Tn5 em Rhiz1bium. 



3.22.2. Conjuga�ão Triparental 

Células recipientes de Rhizobium leguminosarum 

biovar phaseoli CDS met-, obtida neste trabalho, foram cres

cidas em TY a 28°C até o início da fase logarítmica. As célu

las foram, então, coletadas por centrifuga�ão a 8.000 rpm por 

10 minutos e o precipitado lavado duas vezes com tampão fos

fato. Culturas doadoras de E.coli S17 <Tn5 mob+ /pSUP 5011) e 

E,çoli HB 101 (pRK 2013 helper> em fase exponencial de cres-

cimento foram, igualmente, centrifugadas e lavadas. Iguais 

volumes das referidas culturas doadoras (sistema binário de 

transferência) e receptadora foram for�adas em filtro membra

na Milipore (0,45 u0) e este, incubado, na superfície de meio 

TY sólido a 28ºC durante à noite. O filtro foi a seguir, 

transferido para 2 ml de tampão fosfato e as células libera

das do mesmo através de vigorosa agita�ão. Alíquotas de 0,1 

ml da mistura de conjuga�ão foram, então, inoculadas em meio 

mínimo seletivo <MM ou MC+met+Cm(30ug/m1)) para transconju

gantes de Rhizobium. A contagem das células viáveis foi rea

lizada utilizando-se da mesma mistura de conjuga�ão para es

tabelecimento da frequência da mesma. 
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3.23. TESTE DE NODULACÃO EM PLANTAS 

SementGs de feijão prêto <Phass:?olu·ã \.'ul_g_;u:_u, 

variedade Negro Angel) e soJa perene (Neonotonia wight1i CV5 .

tinaroo) foram esterilizadas superficialmente com etanol 95½ 

por 3 minutos, �eguindo-se de solução de hipoclorito de sódio 

8¾ v/v durante 5-10 minutos de acordo com o tamanho da semen

te. Em seguida, foram lavadas 10 vezes com ãgua esterilizada, 

escarificadas fisicamente, quando necessário, e pré-germina

das em agar. As sementes foram, então, transferidas para tubo 

de Gibson modificado esterilizado, contendo areia e vermicu-

1 it a, 

plantas 

na propor,ão 1:2, regadas com solução nutritiva para 

(item 3.4.4). Após uma semana de crescimento, em ca-

sa-de-vegetação, as plantas foram inbculadas com solução de 

c�lulas de Rhizobium e Brad�rhizobium, mutantes ou selvagens 

na região do colo. Nodulação foi observada após 3-4 semanas 

de crescimento. 



4.- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.- ISOLAMENTO DE MUTANTE AUXOTRóFICO U.V.-INDUZIDO. 

Seiscentos e cinquenta (650) colônias de B..J..s.-

guminosarum biovar ebaseoli C05, 

U. 1.J. (valores de sobrevivência, 

provenientes de irradiação 

Tabela 3) , foram trans-

feridas para meio mínimo, possibilitando o isolamento de um 

mutante auxotrófico c~o,15¼> caracterizando como metionina-

deficiente. Medidas de frequência de mutação para uma varie-

dade de genes bacterianos mostraram que mutação gênica espon-

tânea origina, em média, na frequência de 10-7 (WATSON, 

1977) • Assim, há uma grande probabilidade de que o mutante 

obtido (frequência da ordem de 10-3) tenha sido induzido pela 

radiação U.V .• Reversão e/ou supressão da mutação auxotrófi

ca, mostrou uma frequência de 2,7. 10-8. Frequências sim11a-

res foram observadas por ALI et alli (1984) e ROSTAS et 

alii (1984) em trabalhos de isolamento d e mutan-

tes auxotróficos em R.me1i1ot1 e R.1apon1çum, respect1-

vamente. Tal como conhecidas as vias metabólicas em bac-



Tabela 3: Números e porcentagens de células de E..... l.::?g1..1minosa 
rn biovar phaseolí C05 sobreviventes à Radiacão 
U.V. em diferentes tempos de tratamento.

Tempo 

(si:gundo> 

0 

10 

::,o, 
'- -

30 

40 

50 

60 

N� médio de 

células viáveis/ml 

7 6 ,00.108 

12,90.108 

'7 

2,35.10 1 

6 ,50.10 6 

1,06.106 

0,12.106 

0,10.106 

sobrevivencia 

100,00 

16,97 

0,31 

0,09 

0,01 

< 0,01 

( 0,01 



t6rias CJOCELYN, 1972; LEHNINGER, 1975), o mutante auxotrófi

co foi caracteri=ado, adicionalmente, para resposta de cres

cimento a diferentes intermediários biossint&ticos dos ·ami

noácidos e compostos contendo enxofre. Assim, o mutante de-

senvolveu-se tamb&m, na prcsenca de cisteina, tiossulfato de 

sódio e sulfato de sódio. Nesse particular, ALI et a1il

(1984) distinguiram, em R.meliloti, quatro grupos de mutantes 

incluindo no grupo I, aqueles capazes de desenvolver 

somente em metionina; no grupo II, aqueles capazes de crescer 

também em homocisteina; no grupo III, os que desenvolveram-se 

com suplementacio de cistationina ou homocist�ina e no grupo 

IV aqueles capazes de desenvolver na presenca de succinil-ho

moserina, cistationina e homocisteina. Tais autores inferiram 

desses resultados que a maioria dos intermediários de metia

nina puderam ser utilizados eficientemente por R.melilqti, 

pelo menos. Por outro lado, KERPPOLA & KANN <1988) isolaram 

mutantes metionina-deficiente (frequência de 0,1¼) os quais 

desenvolveram-se, tamb�m, em histidina, colina e cianocobala-

mina, sugerindo quG tais mutacões envolveram o metabolismo 

monocarbonico e que os compostos referidos devam ser deriva

tivos do tetrahidrofolato matilado. Tais observac5es mostram 

a quantidade de loci, os quais podem resultar, quando muta-

em �lteracio no metabolismo da metionina e de outros 

aminoácidos contendo enxofre (SODA, 1987' � a fr�quente ob-

tenc5o de tais mutantes em microrganismos como provâvel con-

fato. O mutante obtido no trabalho não foi 



ensaiado para nodulação e fixação de nitrogênio. KERPPOLA & 

KAHN (1988) observaram entretanto, que os mutantes metioni-

na-deficientes obtidos por eles em R.meliloti foram inefi

cientes para promover nodu1ação. A correlação de um defeito 

nutriciona1 com um defeito na associação simbiótica mostra 

que, em alguma etapa do desenvolvimento do nódulo, o nutrien

te requerida não pode ser obtido da Planta ou que a bactéria 

alterada não foi capaz de absorvê-lo Possibilitando, também, 

o reconhecimento dos genes envolvidos nos vãrios passos do 

processo da fixação simbiótica de nitrogênio. 

Idênticos perfis plasmídicos, em gel de agaro

se, foram observados para ambas as estirpes, parental e me

tionina-deficiente, tal como ilustrado na Figura 5A.

Três mil <3.000) colônias de k.ad�rhizobíum 

SPP, provenientes de irradiação U.V., foram ensaiadas, sendo 

que nenhum mutante auxotrófico foi isolado. A dificuldade no 

isolamento de mutantes pode ser uma das razões pela qual pou

co progresso tem sido obtido concernente ao conhecimento dos 

genes simbióticos em espécies de rizóbio de crescimento len

to. Mutagênese química, física ou biológica tem resultado em 

frequências baixas ou nulas de mutantes auxotróficos em 

8rad�rh1 7ob1um. Tais observacões sugerem redundância genética 

bem como a possível existência de vias alternativas para a 

biossíntese de compostos de crescimento no referido ginero 



(ROSTAS et alii, 1984). � necessário que um proc�dimento de 

mutagênese ao acaso seja estabelecido para marcac5o, identi

ficacio e eventual isolamento de genes envolvidos nos vãr1as 

passos do metabolismo bacteriano. 

O isolamento de mutante auxotrófico nesse tra

balho objetivou marcacão genética das estirpes para procedi

mento de conjugac5o bacteriana. 

4.2.- TRANSFERÊNCIA DO TRANSPOSON E ISOLAMENTO DE MUTAN

TE TnS-INDUZ!DO 

trabalho, 

A mobilizac�o de insercões Tn5-genômicas deste 

foi conduzida através de conjugação biparcntal en-

tre R.le9um1nos::-,.rum biovar eha�eo1i C05 e E.co1:!._ JI1830 <BE

RINGER et alii, 1978). Esta �ltima linhagem citada, carrega 

uma cópia do plasmídio do grupo P-1 de incompatibilidade, 

pPH1JI, o qual provem funcões Tra + requeridas para mobiliza-

c5o via conjugacio biparental de plasmíd1os para Rhizobium. O 

plasmídio pJB4JI, derivativo do pPH1JI carr�gando o fago Mu 2 

o transposon Tn5 (Cm r ) (pPH1JI: :Mu: :Tn5), foi o '1et or ut 11 i

zado para introduc�o do r2ferido 2lem�nto transponiv�l na �s

tirpe de Rhi;ob1um. Tal plasmidio � instâvel em Rhizob1um de-
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vido à presença do Mu, suicida após transferência conJugativa 

<ROSTAS et alii, 1984). Tal fato pode ser devido a um aumento 

no mecanismo de restricão do hospedeiro ao plasmídio exógeno 

ou à expressão de pelo menos, uma função não determinada do 

Mu <BERINGER et alii, 1978, ELY & CROFT, 1982). 

Seleção para transconjugantes Tn5 

mostrou uma frequência da ordem de 10-J, sendo que nenhuma 

co1ônia foi encontrada na placa controle. Diferentes frequên

cias de introdução do Tn5 têm sido verificadas <ALI et alii, 

1984; JAGADISH & SZALAY, 1984; THOMAS et alii, 1986). 

Quinhento5 e cinquenta (550) colônias prove

nientes de células transconjugantes, Tn5-inserídas, foram en

saiadas para auxotrofia, possibilitando o isolamento de um 

mutante metionina-deficiente (frequência 0,18¼). Considera-

çÕes genéticas e bioquímicas, concernentes à mutação para de

ficiincia � metionina, foram relatadas o ítem anterior. 

alii, 

Esse procedimento biológico de mutagênese (LONG 

1981) tem sido empregado em Rhizobium não somente 

para geração de mutantes auxotróficos, como tamb&m para iso

lamento de mutantes símbiotic�mente defectivos (CEN at ali1, 

1982; JAGADISH & SZALAY, 1984). 



A f requência de reversão da mutação para metia

nina nao foi calculada devido ao não interêsse no presente 

trabalho. Nesse particular, porém, em E.ço11, a maioria das 

mutações Tn5-induzidas foram capazes de reverter à prototro

fia com concomitante perda da resistência à canamicina de-

terminada pelo referido transposon. Em Rhizobium, ALI et 

alii 

cmr,

(1984) observaram que alguns pseudarevertentes foram 

sugerindo que os eventos transposicionais possam ser 

mais complexos nesse gênero. Comparando-se os fenótipos dos 

mutantes auxotróficos Tn5-induzidos obtidos por outros auto

res <MEADE et a1ii, 1982; FORRAI et alii, 1983; BERINGER et 

a 1 i i, 1978; ALI et alii, 1984), observa-se que parece haver 

regiões particulares do cromossomo nas quais inserções Tn5 

ocorrem mais frequentemente. Mutantes met- estiveram presen

tes em todas as espécies de Rhizobium, sugerindo que alguns 

loci do replicon rizobiano devam ser alvos mais "quentes". 

Cem (100> transconjugantes cmr T5-inseridos de R..t.. 

leguminosarum biovar phaseoli C05 foram inoculados em feijão 

Csimbionte natural), sendo que todos apresentaram nodulação a 

qual não diferiu do controle parental. Reisolamento de bac-

térias dos nódulos em meio seletivo <Cm+Sm) mostrou mais que 

de 90¾ deles continham rizobios resistentes a tais antibióti

cos, sugerindo estabilidade do determinante para resistência 

a canam1c1na, após passagem pela p1anta. E1etroforese em ge1 

de agarose para DNA plasmidial não mostrou diferenca entre a 



astirp� parental e os transconjuganta�, havendo possibilid�

des de integradío do transposon cio cromossomo do Rhi;obium 

receptor. 

Alto nível de resistência intrínseca a �ntibió

ticos verificado para Brad�rhizobium spp dificultou a visua

li:acio da presença do Tn5 nesta espécie. Selecio para inser

ções Tn5 não possibilitou observação de frequência mais alta 

para resistência h canamicina que a do background do recep

tor. Há que se considerar, também, a possibilidade de não 

ocorrência de transferência conjugatíva entre a espécie de 

eradyrhi;obium utilizada e E. çoli. 

4.3.- OBTENCÃO DE ESFEROPLASTOS 

4.3.1.- Tratamento com lisozima 

Células de R.1e9uminosHrum biovar phaseoli C05

e Brad�rhizobium spp foram tratadas com lisozima, a difar�n-

tes concentrações, e em seguida, adicionadas a uma so1ucão 

aquosa hipotônica. Admitindo-se que os esferoplastos formados 

foram, assim, 11sados e que os componentes celulares prote1-

na� Q ácidos nucl&1co�, principalmant�, foram 1ibCTrado� na 



solu�ão e quQ esta poderia conter, ainda, CQlulas intactas e 

produtos exógenos de seus metabolismos e lisozima, o procedi

mento mais adequado para análise dos resultados compreendeu a 

determina�fio das absorbâncias a 260 e 280 nm, bem como a re

lacão entre ela�. Assim a suspensão foi submetida � especto-

fotometria de varredura de 220 a 300nm. Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 4 para R. leguminosarum biovar pha3qo

li C05 e na Tabela 5 parti. Brad·irbizobium spp. 



Tabela 4: Valores relativos à espectrofotometria de varredura 

de onda de 220 a 300 nm para uma so1ução de células 

de R.1eguminosarum biovar phaseoli CO5 submetida a

diferentes concentra�ões de lisozima. 

----------------------------------------------------------------------------------

Lisozima Fator de( 1) Ácidos(3) Proteina(2) 
ug/ml A260 A2s0 A260/280 A280/260 Correção Nuclêicos Total 

(¾) (mg/ml) 
----------------------------------------------------------------------------------

0,18 0,17 1,06 0,94 0,74 4,00 0,13 
250 0,26 0,32 0,81 1,23 0,91 1,72 0,29 
500 0,33 0,38 0,87 1,15 0,89 2.10 0,34 
750 0,31 0,33 0,94 1,06 0,83 2,83 0,27 

1000 0,44 0,50 0,88 1,14 0,88 2,14 0,44 
2000 0,63 0,93 0,68 1,48 1,02 0,60 0,95 

3000 0,76 1,27 0,60 1,67 1,07 0, 17 1,36 

A260 = absorbânc1a a 260 nm, comprimento de onda_ de maior absorção pelos ácidos nuclêicos;

A280= absordância a 280 nm, comprimento de onda de maior absorção pelas proteínas; (1) Fa

tor de correção, segundo o método de WARBURG-CHRISTIAN, para determinação de proteínas (CO

OPER, 1977); (2) Concentração de proteínas calculada pela fórmula <A290>X(fator de corre

tão) = mg proteína/ml; (3) concentratão de ácidos nuclêicos segundo a tabela de WARBURG-CH

RISTIAN para determina,ão dos fatores de correção {COOPER, 1977). 
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Tab�la 5: Valores relativos à espcctrofotometria de varredura 

de onda de 220 a 300 nm para uma solução de células 

de Brad�rhizqbium spp submetida a diferentes con-

centrações de lisozima. 

----------------------------------------------------------------------------------

lisozima Fator de < 1> DNt;(3) Proteina < 2) 
ug/ml A,60 A280 A2ó0/280 A2e01260 Corredo Total c:o Total 

(1119/111) 

----------------------------------------------------------------------------------

0,16 0,H 1,14 0,88 0,69 s, 10 0,10 
250 0,16 0,19 0,84 1,19 0,89 2,07 0,17 

500 0,23 0,31 0,74 1,35 0,98 1,17 0,30 

7S0 0,30 0, 13 0,70 1,13 1,03 0,69 0,H 
1000 0,41 0,62 0,óó 1,51 1,0s 0,52 0,65 
2000 0,60 0,99 0,61 1,65 1,09 0,21 1,08 
3000 0,83 1,42 0,58 1,71 1,11 0,08 1,58 

A,60 � absordância a 260 na, comprimento de onda maior de absortão pelos ácidos nuclêicos; 

A290� absord5ncia a 280 nm, comprimento de onda de maior absorção pelas proteínas; (1} Fa

tor de correção, segundo o método de WARBURG-CHRISTIAN, para determinação de proteínas (CO

OPER, 1977); (2) Concentração de proteínas calculada pela fórmula <A2a0>X< Fator de corri:?

tão) � mg proteína/mi; (3) conc2ntração de ácidos nuclêico� segundo a tabela de WARBURG-CH

RISTIAN para determinação dos fatores de correção <COOPER, i?77) •• 

As Figuras 1 e 2 ilustram as valar�s das Tab�-

las 1 e 5 qu�nto à concentraç�o de ONA total e proteína total 

r�spectivamente, em função da ccnc�ntraçio de 11sozima ut1li-

::ada. 
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FIGURA 1: Curva de concentração estimada de ácido nuclêi
co total de solucão de células de R. leguminosarum 
biovar ohaseoli e de Brad�rhi2obium SPP tratada com 
diferentes concentracões de 11soz1ma e lisadas em 
meio hipotônico. 
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FIGURA 2: Curva de concentraçJo �stimada de prot�ína d� 
solução de células de R. legumino�arum biovar

phaseol1 e de Brad�rhizcbium spp tratada com dife
rentes concentra,5es de lisozima e lisadas em mero 
h1potôn1co. 



Como pode-se observar pelas Tabelas 4 e 5, os 

valores de absorbincia para a solução pura de 1isozima 

("blanl<") não foram apresentados por que esta não absorveu 

5ignificativamente nos comprimentos de onda consideados. A 

absor,ão pela 1isozima ocorreu abaixo de 240nm. 

Através dos dados mostrados na Tabela 4, rela

tivos a R, leguminasarum biovar phaseo1i C05, verifica-se que 

o percentual de ácidos nuclêicos aumentou até a concentra,ão

de 1isozima ao redor de 750 ug/ml; a partir de, então, tal 

valor foi decrescente (Figura 1). O mesmo resultado não foi 

observado para as células de BractYrhizobium, onde a proporção 

de ácidos nuclêicos foi sempre decrescente com o aumento da 

concentração da enzima lítica (Figura 1). A concentração de 

proteína total foi, para ambas as espécies, sempre crescente 

(Tabela 5). Em ambos os casos, as absorbâncias a 260 nm foram 

crescentes com a concentração de lisozima devido, provave1-

mente, a um aumento na quantidade de proteínas, uma vez que a 

presença das mesmas também contribue para a absorbância no 

referido comprimento de onda (RODRIGUEZ & TAIT, 1983), dimi

nuindo, consequentemente, a proporção de ácidos nuclêicos na 

suspensão. Assim, o procedimento mais adequado para a análise 

dos resultados compreendeu a determinação das relações das 

absorbâncias a 260 e 280 nm. 



O aumento na quantidade de proteínas simultâ

nea a diminuição na proporcão de ácidos nuclêicos, sugere a 

excreção de proteínas pelas células intactas durante o perío

do de tratamento com 1isozima (6 horas). Especulativamente, a 

presença dessas proteínas poderia ser atribuída a enzimas ex-

portadas pelas células do rizobio para degradar lisozima, 

principalmente, e demais componentes celulares liberados pe-

las células mortas espontaneamente, uma vez que estes eram as 

possíveis fontes de nutrientes presentes na suspensão durante 

o período de tratamento. Tal fato pode ser corroborado pelo 

tratamento de controle (sem lisozima) onde a proporção de 

ácidos nuclêicos foi maior que para os outros tratamentos, 

com diminuição na concentração de proteínas. 

Tais resultados mostram a pouca ou nenhuma 

ação da lisozima, enzima de lise de parede celular, sobre cé

lulas de Rh1zobium e Brad�rhizobium. Bacterias gram negativas 

possuem uma membrana celular externa à camada peptideoglucô-

nica, de dificil remoção pela lisozima <DIRIENZO et a1ii, 

1978). Tal fato vem dificultando a obtenção de protoplastos 

em Rhizobiaceae. Formacão aparente de esferoplastos tem sido 

observada em R.leguminosarum desenvolvendo-se em meio de cul

tura rico em extrato de levedura e outras substincias orgin1-

cas <BERINGER, 1974; JORDAN, 1965). Isto, ou mesmo a



ocorrência natural do esferoplastos <SHOHN0) <2) poderia 

explicar, Prioritariamente à ação de lisozima, a ocorrenc1a 

dos esferoplastos formados, principalmente para a estirpe de 

crescimento rápido. Espécies de crescimento lento devem apre

sentar maior resistência, ainda, à formacão de protoplastos. 

4.3.2.- Tratamento com lisozima e Glicina 

Células de bacterias gram negativas, tal como 

observado também neste trabalho, são geralmente resistentes 

as substâncias normalmente empregadas (lisozima, penicilina) 

Para remoção de parede celular. Dessa forma, utilizou-se pré

tratamento com glícína, baseado na sensibilidade que as refe

ridas células podem apresentar à lisozima após crescimento na 

presença da referida substância <BERRY & ATHERLY, 1984). A 

Tabela 6 mostra as porcentagens de esferoplastos e/ou proto

plastos obtidos para R.le9umínosarum biovar phaseo1i C05 <Fi-

gura 3) após tratamento com glicina (300 ug/m1) e 

sob diferentes concentrações e tempo de tratamento. 

(2) 

lisozima 

SHOHNO,K. CDepartament or Pure and APPlied Sciences, College of Arts and Sciences-Un1ver
s1t� of Tok�o, Tok�o/Japan). Comunicacio pessoal, 1987. 



e/ou protoplastos 

obtidos para R. 1 ç9umínosari,,1m biovar phasgo1i 

C05 após pr&-incubacão com g1icina e tratamento com 

lisozima sob diferentes concentrações e tempos. 

Lisozima (ug/ml)+ ¾ esferoplastos e/ou protoplastos 

Cglicina 300 ug/ml) Tempo  tratamento <Horas) 

0 
300 
150 
600 

6 18 24 

3,01 
98,22 99,66 99,96 
98,85 99,58 99,98 
99,91 99,99 99,99 

· Valor não determinado

42 

99,99 
99,99 

99,99 

Verifica-se, pelos resultados obtidos na Tabela 

6 que, considerando pr&-tratamento com glicina, concentrações 

de lisozima iguais ou superiores a 300 ug/ml possibilitaram a 

obtenção de alta porcentagem de esferop1astos e/ou protoplas-

tos, com diferenças pouco marcantes na produção dos mesmos 

após 6 horas de tratamento. Menor tempo de tratamento poderia 

ser utilizado, principalmente, em concentrações superiores a 

450 ug/ml, uma vez, que os protoplastos formados podem ser 

inviabilizados na presença de 1isozima. Observa-se t�mb�m, 

que o tratamento 31ic1na exclusiva possibilitou a obtenção de 

J,01¾ de esferoplastos e/ou protoplastos, mostrando o poder 



desestabilizante de parede celular dessa substância. Glicina 

e consider�da inibidor de crescimento em muitas espécies de 

bactérias, porém, o mecanismo atrav6s do qual a referida 

inibe a síntese de parede celular não é conheci

do. Em SthaPhj)occuâ aur2us, a glicina inibiu, principalmen

t2, a incorporaç�o da alanina n� camada peptídeoglucônica, 

tornando a parede celular sensível a lisozima CSTROMINGER & 

BIRGE, 1965) • SHERWOOD <1972) observou que a glicina foi a 

principal causa da toxicidade do extrato de levedura em R.le-

9um1nosarum biovar trifo1ii. A ocorrência de formas bacterói

des em glicina foi b�m documentada por BERINGER (1974); JOR-

DAN (1965) e SHERWOOD <1972). 

Os protop1astos obtidos no presente trabalho, 

apresentaram-se esféricos e morfologicamente similares aos 

bacteróides encontrados nos nódulos maduros. A regeneração 

das células, a partir de esferoplastos, foi provida em meio 

sólido, segundo BERRY & ATHERLY (1984), sendo que a frequên-

eia obtida foi de 2,1¼ e considerada baixa. 
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Figura 3: Células de R.1�9uminosarum biovar pha3�o1i C05 
(1000X) sem tratamento enzimático (a) e tratadas 
com enzima de lise de parede celular, mostrando 
Formas arredondadas(b). A seta em (a) mostra uma 

célula típica de Rhizobium e em (b) início de libe
ração do protoplasma celular. 

Considerando que fusão do protoplastos consti

tui-se em um método de transfência de fatores genéticos intra 

e interespecificamente, onde métodos normais de transfer5ncia 

gênica não s5o viãveis, a determ1naç�o de protocolos de for

mação de protoplastos é bastante importante. 



91 

4.4. FUSÃO DE PROTOPLASTOS 

Tentativa de fusão de protoplastos entre E....J..g_-

gumin9sarum biovar phaseoli cos e BradYrhizobium spp foi rea-

1izada sem, 

recombinantes. 

porém, obtenção de regeneração de protoplastos 

e possível que tais espécies não apresentem 

compatibilidade entre protoplastos ou que o método utilizado, 

apesar de eficiente para outras espécies incluindo Brad�rhi

zobim japoniçum e Azospirillum ,<3), necessite alterações para

viabilização nas espécies utilizadas no trabalho. Há que se 

considerar ainda, que a baixa frequência <2,1¾) de regenera

ção de protoplastos totais, também, pode ter dificultado ou 

impossibilitado a detecção de protoplastos recombinantes. 

Apesar de muitos resultados promissores, a técnica de fusão 

de protoplastos pode ser ainda, considerada artezanal. Os 

procedimentos comumente utilizados apresentam limitações tais 

como (a) as condições ótimas de fusão devem ser, quase que 

empiricamente, determinadas para cada sistema celular, poden

do variar consideravelmente, de espécie para espécie ou mesmo 

serem parcialmente contraditórias; (b) o processo de fusão 

_________________________ (3) 

SOSA, G.S.H. (Cientro de Ing1n1er1a Genética Y Biotecnologia, C.I.G.B., Havana, Cuba) Comu
nicação Pessoal, 1987. 
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não é sincrônico e muito frequentemente pode-se extender por 

um longo período (mais de uma hora); (e) durante a fusão pode 

ocorrer perda de substâncias intracelulares, resultando em 

decréscimo na viabilidade dos híbridos; (d) a viabilidade po

de ser afetada pelo composto fusogênico (geralmente polieti-

lenoglicol-PEG) presente durante todo o processo de fusão 

<ZIMMERMANN & VIENKEN, 1982). A regeneração de protoplastos 

é, geralmente, realizada em meio hipertônico e influenciada 

por uma variedade de fatores, incluindo o proprio meio de 

cultura <PEBERDY, 1980). 

4.5.- Detec�ão de plasmídios em Gel de Agarose em 

Rhizobium 

Diferentes métodos têm sido utilizados para de

tecção de DNA plasmídico em bactérias gram negativas. A maio-

ria deles e baseada no procedimento de ECKHARDT (1978), o

qual envolve lise da célula bacteriana no poço do gel de aga-

rose antes da eletroforese. Esses métodos, porém, envolvem 

muitas etapas, constituindo problema na visualização de ban

das referentes a plasmídios de baixa mobilidade <megap1asmí-

dios). Através de algumas modificações do método de KADO & 

LILI <1981), Foi possível detecção de plasmíd10 em R,legumino-
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sarum biovar phaseoli CO5. O método empregado nesse trabalho, 

utilizou-se, então, de lise alcalina <SDS, pH 12,6) e tempe-

ratura elevada (652C), sem uso de enzima litica. 

A Figura 4 mostra os perfis eletroforéticos re-

lativos a R.1eguminosarum biovar phaseo1í <A> e Brad�rh120-

.!:u.!.un SPP (B), onde se observam, de cima para baixo, banda re

lativa a DNA plasmídica <somente em A> e banda relativa a DNA 

cromossomice. Através de elevação da temperatura do tratamen-

to térmica, pode-se reduzir ainda mais a quantidade de DNA 

cromossômico presente na solução plasmídica <4> 

Megaplasmídios com pesos moleculares, variando 

de 300-500 MDaltons constitue característica comum em espé

cies de Rhízobium. Admite-se que os genes que determinam fun

cões de nodulação e fixação de nitrogênio (nod, fix) estejam 

localizados em grandes plasmídios (s�m) em espécies do refe-

rida Gênero <SCHOFIELD et alii, 1983; DOWNIE et alii, 1983; 

KONDOROSI et a1ii, 1984b). Entretanto, as referidas tentati-

_________________________ (4) 

TSUYMU, S. (laborator� of Plant Patholog�, Facult� of Agriculture, Shizuoka Un1vers1t� -
Shizuoka, Japan) Comunicatão Pessoal, 1988. 
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Figura 4: Perfil eletroforético em gel de agarose para DNA 
Plasmidial de R,leguminqsarum biovar phaseoli C05<A) e 

Brad�rhizobium spp <E). Observa-se ausincia de banda plasmi
dial para Brad�rhizobium (E). A eletroforese foi conduzida em 
gel com po�o aumentado. Pl, plasmidio; cr, cromossomo. 



vas de isolamento de cccDNA ("c1osed cova1entelj circular 

DNA") de bactérias da espécie Bradjrhizqbium spp, utilizada 

no trabalho, através do método citado e de outros <ROSEMBERG 

et alii, 1982; RODRIGUEZ & TAIT, 1983; PACCOLA - MEIRELLES et 

alii, 1988), incluindo ultracentrifugação em CsCl-BrEt e 

e1etroforese de campo pulsado (PULSAPHOR S�stem-LKB-BROMA), 

foram infrutíferas. Sempre que o conteúdo de DNA extraido pe

los métodos referidos era submetido á e1etroforese em gel de 

agarose, apenas, uma banda, correspondente ao DNA linear, foi 

presente, indicando não detecção ou inexistência do cccDNA 

<DNA plasmídico) ou ainda, que tal DNA havia sido quebrado em 

pedaços lineares durante os vários passos dos procedimentos 

extrativos. O presente trabalho utilizou-se, também, de ge1 

com po,o aumentado e ponteiras de orifícios largos na tenta

tiva de evitar quebras do DNA circular nas várias opera,6es 

do método. Há que se salientar, também, que a migração de uma 

molécula é inversamente proporcional ao seu coeficiente fric

cional (dependente do tamanho e forma da molécula) e que, de

vido a isso, a análise eletroforética do DNA pode ser compli

cada pela variedade de conformação que uma molécula pode as

sumir. Sob condições e1etroforéticas usuais, a mobilidade re-

lativa das três formas de DNA pode ser, assim, acompanhada, 

segundo a velocidade de migração: forma linear>forma circular 

fechada>forma circular aberta. 



Em espécies de Bradyrhizobium não tem sido pos

sível detectar-se a presenca de megaplasmídios através dos 

métodos até então utilizados, admitindo-se que os genes res

ponsáveis pela nodulacão e fixacão de N2 nessas espécies es

tejam localizados no cromossomo <LAMB & HENNECKE, 1986; EBE

LING et alii, 1987; NIEUWKOOP et alii, 1987). 

4.6.- Extra�ão do DNA cromossômico de BradYrhízo

.b..ÍJ.&.ln. e rea�ão de Liga�ão dos DNAs. 

O método de isolamento de DNA total de Bradjr

hizobium spp utilizado, constituiu-se numa modificacão do mé

todo de RODRIGUEZ & TAIT (1983), diferindo-se, principalmen

te, na etapa de lise celular. Foi, assim, possível a extracão 

de 50 ug de DNA a partir de 80 m1 de cultura de células, 

quantidade considerada razoável. Os métodos comumente utili

zados para determina�ão da concentracão de DNA envolvem o uso 

de espectroscópio de absorcão em U.V.As bases nitrogenadas em 

dupla fita de DNA exibem uma absorcão máxima a 260 nm. Utili

zando-se o fator de conversão A260=1=50 ug/ml pode-se estimar 

a concentracão de DNA da solucão. 
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Após extração do DNA cromossômico de BradYrhi

zobium e do plasmídio pUC119 de· E,çoli, procedeu-se a diges

tão com as endonucleases de restrição Sau 3AI e Bam HI, res-

pectivamente. Essas enzimas, consideradas do tipo II, apre-

sentam sítios de reconhecimento compostos de 4(GATC) e 6 

<GGATCC) pares de bases, para a Sau 3AI e Bam H.I, respecti

vamente. Ambas as enzimas, portanto, produzem fragmentos de 

DNA com idênticos finais coesivos 5' os quais podem se ligar. 

Assim, os fragmentos de DNA de BradYrhizobium de 10 a 20 Kb 

puderam ser clonados no vetor pUC 119. Considera-se que frag

mentos de DNA de 10-20 Kb permitam eficiência de transforma

ção e codificação de informações genéticas detectáveis. 

Na construção de um banco gênico de DNA cromos

sômico é desejável otimizar a formação de moléculas recombi-

nantes. Pré-tratamento do vetor de clonagem digerido, com 

fosfatase alcalina constitui uma tentativa desta otimização. 

Tal enzima converte o fosfato terminal 5' do fragmento de DNA 

para uma hidroxila terminal 5'. Uma vez que DNA ligase requer 

a presença de um fosfato terminal 5', finais coesivos podem 

recircularizar, mas não se ligar na ausência do mesmo. Este 

tratamento foi, então, utilizado antes da reação de ligacão, 

para prevenir recirculacão do DNA do plasmídio vetor após a 

clivagem pela enzima de restricão. O Plasmídio finalmente li

gado foi utilizado para transformacão em E.çol1 . 



4.7.- TRANSFORMACÃO BACTERIANA 

O procedimento utilizado para transformação do 

p1asmidio híbrido, originalmente reportado por MANOEL & HIGA 

(1970), envolveu exposição das células a uma solução hipot8-

n1ca de cloreto de calcio a Q2C, provocando o aparecimento de 

grandes poros na parede celular. O DNA adicionado à mistura 

de transformação forma, €ntão, um complexo de fosfato de cál

cio-hidroxila que adere à superfície da célula, impedindo a 

ação de DNases. Este complexo foi absorvido pelas células in

duzidas por um breve choque térmico de 42�C. Os transforman

tes foram, assim obtidos a uma frequência da ordem de 10- 6 . 

Se considerar que 108 células competentes foram expostas à 

solução de DNA a uma frequência de transformação de 106 , en-

tão, aproximadamente 100 dessas células foram transformadas 

em uma placa. Assim, em meio aos transformantes, grande quan

tidade de células não transformadas iniciaram crescimento 

<"CROSSFEEDING", RODRIGUEZ & TAIT,· 1983). Por isso, as colô

nias desenvolvidas em meio seletivo foram replicadas duas ve

zes para o referido meio de cultura. Esta é uma questão que 

deve ser considerada na seleção de transformantes, principal

mente em espécies de crescimento lento. 

Transformaç�o genética em Rh1zob1um e Brad�rh1-

zobium seria a via mais direta de trànsferência intra e inte-
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respecífica de DNA. Contudo pouca ou nenhuma frequincia de 

transformação tem sido obtida nesses gêneros (BALASSA, 1963; 

O'GARA & DUNICAN, 1973; BULLERJAHN & BEZINGER, 1982). Assim, 

DNA desses gêneros tem sido clonado em E.coli apesar de tais 

genes ter pouca ou nenhuma expressão nesta enterobactéria. 

4.7.1.- Plasmídio Vetor de Clonagem 

O vetor utilizado foi o p1asmidio pUC 119, com 

um tamanho estimado em 3,2 Kb (VIEIRA & MESSING, 1987). Tal 

p1asmídio e uma modificação do pBR322, contendo o gene para 

resistência a ampicilina e um sítio de poliligação similar 

àquele dos vetores MiJ <DAVIS et alii, 1986). Inclui-se, tam-

bém, no pLJC 119, o final 5' do gene lac Z de E.çoli o qual é 

interrompid� pela 1nsercão dos fragmentos clonados no sitio 

polilinker <Inativação inserciona1). O referido plasmídio 

apresenta origem de replicação tipo Col E 1 do pBR322 o qual 

não pode se replicar em Rhizobium. 

O plasmídio híbrido resultante deste trabalho 

foi esquematizado e ilustrado na Figura 6, onde verifica-se o 

local de inserção do fragmento de DNA cromossomal de Brad�r-

hizobium spp, de 10-20 Kb; E,çoli HB101 foi utilizada como 

hospedeiro plasmid1al, principalmente por não apresentar o

sistema de restricão K-12 a qual poderia 1nativar fragmentos 

de DNA exógeno. 



4.7.2.- Banco Genômico de Bradjrhizobium 

Foi construido um banco genômico, plasmídico, 

representando o DNA total de um isolado natural de Brad�rhi

zobium spp, espécie capaz de nodulação em Neonotonía wightíi

(soja perene), e em algumas outras leguminosas forrageiras 

tropicais(tipo "cowpea"). O DNA celular total da referida es

pécie de bactéria foi clonado em pUC 119, como uma coleção de 

fragmentos de restrição Sau 3AI. Fragmentos de 10-20 Kb fo

ram, então, ligados ao pUC 119. Assumindo-se que o pêso mole

cilar dos fragmentos inseridos seja, em média 19 Kb e que o 

pêso molecular do genoma de Bbizobíum seja, aproximadamente, 

o mesmo que o de E. ço1i, 4200 Kb, CLARKE & CARBON (5) cita

dos por DITTA et alii (1980) calcularam que haveria 98¾ de

chance que uma determinada sequência de DNA estivesse repre

sentada neste banco e o número de recombinantes, segundo os 

referidos autores, poderia ser calculado através da expres-

são: N=1n<1-p)/1n(1-f); onde N, número de transformantes; 

p=probabilidade de uma certa sequência ser representada entre 

os recombinantes e f, tamanho médio dos fragmentos de restri

ção como uma fração do tamanho total do genoma. Assim calcu-

_______________________ (5) 
CLARKE, L. & CARBON, J. Cell, Cambridge, 9:91-9, 1976. 
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lado, à, aproximadamente, cada 10 3 recombinantes, isto e, di-

ferentes fragmentos de restrição clonados, ter-se-ia repre-

sentado, pelo menos, um fragmento da região "nod''. Nesse par

ticular, JAGADISH & SZALAY (1984) trabalhando com BradYchizo

.b.i!.un spp verificaram que fragmentos de DNA de aproximadamente 

12 Kb contiveram uma quantidade de genes necessários para 

expressão da fixação simbiótica de N2. Em K.pneumqniae, uma 

enterobactéria fixadora de nitrogênio, um grupo de 15 genes, 

contidos em 24 Kb de DNA, foram requeridos para fixação de N2 

<RIEDEL et alii, 1979). Mesmo em Rhizobiaceae, um maior nume

ro de genes podem ser necessários. Inserções maiores, obvia

mente, aumentam a probabilidade de preservação de funções gê-

nicas intactas bem como reduzem o numero absoluto de clones 

representantes do banco genômico, porém, 

grandemente a eficiência de transformação. 

pode-se diminuir 



EcoRI � frog. Sou3AI 

-� srodyrhízobíum
BomHI 

Hindlll 

Hoe li 

Figura 5: Diagrama do p1asmídio pUC119 <VIEIRA & MESSING, 

1987), indicando, entre outros, os sítios de restrição da en

zima Bam HI e de inserção do fragmento de DNA Sau 3AI de 

BradYch1zob1um spp dentro da região lac. 
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Esse banco genômico foi construído para, posterior

mente, proceder-se hibridização de colônia (Hibridização tipo 

Southern) e seleção de clones homólogos a um fragmento Hind 

III de 14 Kb contido no pKT240 (6), carregando uma sequência 

nod de R,lequminosarum biovar trifolii. Nesse particular, 

FISHER et a1ii (1985) verificaram que genes para nodulação em 

R.me1i1oti foram funcionalmente substituídos por um fragmento

nod de R,lequminosarum biovar trifolii e vice-versa. Sugeri

ram, inclusive, que tais genes devam representar funções co

muns de nodu1ação e especularam a existência de uma relação 

alélica entre genes nod em espécies de Rhizobium. 

Torna-se importante salientar que através de bancos genôni

cos, vem sendo possível identificarem-se genes nif e nod em 

diversas espécies de Rhizobium <DITTA et alii, 1980; KAHN & 

TIMBLIN, 1984; SCHOFIELD et alii, 1987). 

_______________________ (6) 

SHOHNO, K. (Department. of Pure and Applied Sciences, College of Arts and Sc1ences, Univer
sit� of Tok�o-Tok�o/Japan). Comunicacão Pessoal, 1987. 



4.8.- CONJUGAÇÃO BACTERIANA TRIPARENTAL 

Através da utilização de um sistema plasmidial 

binário (pSUP 5011+pRK 2013) foi obtida uma frequência de 

transferência do plasmídio pSUP 5011:: Tn5 mob+ de E.coli S17 

para R.le9uminosarum biovar phaseoli C05 met- da ordem de 

0,4.10-5. Os transconjugantes foram selecionados em canamici

na, marca seletiva para o transposon Tn5, pois os demais 

p1asmídios não apresentam origem de replica�ão em Rhizobium.

Apesar da alta taxa de auto-transmissibilidade previamente 

obtida para o p1asmídio auxiliador (helper) pRK2013 em E.co1í 

(DITTA et alii, 1980), este mostra relativamente baixa taxa 

de transferência para Rhizobíum. Tal fato, presumivelmente, 

reflete a estreita amplitude hospedeira do replicon Col E1 e 

a incapacidade do pRK2013 estabelecer-se estavelménte em um

organismo não relacionado à E.çoli. O plasmídio pRK2013 (hel

per) consiste dos genes de transferência (tra+ > RK2 clonad.o 

no rePlicon Col E1, cuja única funcão no sistema foi trans 

complementar o vetor de mobilização (mob+ ) pSUP 5011. Comple

mentacão em trans bem como, incompatibilidade do plasmídio 

pRK 2013 foram discutidas por FIGURSKI & HELINSKI (1979). 

derâvel 

O plasmid10 pSUP 5011::Tn5 mob+ mostrou con�i

frequencia de transferência para Rh1zob1um. Uma im-



portante caracterísitca do sistema plasmídico binário consti

tui-se na não necessidade da presença dos dois plasmídios 

juntos na mesma célula, no início da transferência, para uma 

eficiente mobilização. Assim, conjugação triparental tem sido 

eficiente em promover transferência. 

O sistema p1asmídico binário pode facilitar 

significativamente anilises genéticas de DNas clonados em or

ganismos nos quais sistemas de transformação não podem facil

mente ser estabelecidos. Espécies de Rhizobium têm sido alta

mente refratárias à transformação convencional por fragmentos 

de DNA. Transferência conjugal de DNA clonado pode ser viab1-

l12ada em espécies de Rhizobium através da ut1112ação desse 

sistema plasmídico. 



5. Conclusões

- Introdução do elemento transponível Tn5 em R. le9uminosarum

biovar phas201i C05, como agente de mobilização g�nômica, as

sim como radiação U.V., possibilitaram o aparecimento de mu

tação auxotrófica. 

Baixa frequência de obtenção de mutantes auxotróficos, fí

sica ou biologicamente induzidos, dificultou a marcação gené

tica de células de Rhi;obium e Brad�rhizobium pela referida 

mutação. 

Elevado nível de resistincia intrínseca a antibióticos ve

rificado para a estirpe de Brad�rhizobium utilizada, dificul

tou a utilização desse marcador genético em transferência com 

E. ço1í.

lise de parede celular em Rhizobium e Brad�rhizob1um foi 

conseguido com suc�sso atrav�s da uti11zacãc de um desestabi-

1izador de parede (glic1na) anterior à acão da enzima lítica. 



A espécie de BradYrhizobium utilizada nio apresentou mega

plasmídios ou os mesmos não foram passíveis de deteccão pelos 

diferentes métodos disponíveis. 

Atrav�s de isolamento e clonagem do DNA total de Bradyrhi

zobium sp no vetor pUC119, foi possível construir-se um banco 

genômico da referida espécie em �ç_gjj,_ HB101. 

- Utilizando-se de um sistema plamídico binário, onde o vetor

de mobilizacão foi "trans" complementado por um outro de fun

cões "tra", pode-se promover transfer&ncia genética de E. co-

li S17 para R. leguminosarum biovar phaseoli C05, em conJun

cão tríparenta1. 
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