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RESUMO

Os efeitos do oxigênio na expressão da atividade da catala 
se de AzoòpZAZZZum bAd&ZZtYiòo. (Sp7) a A. ZZpo^&Aum foram estuda 
dos sob diferentes condições de crescimento. A atividade especí 
fica da catalase decresceu com o crescimento em todos os casos 
estudados. 0 oxigênio exerce um forte efeito indutor sobre a 
catalase, sendo este efeito máximo em 40% de 02« Concentrações 
superiores de 02 apresentam efeito citotõxico. Além do oxigênio, 
metil-viologen e H202 atuam como indutores da catalase, apresen 
tando indução máxima em 100 e 10 yM, respectivamente. A ativida 
de específica da catalase em células crescidas em 100% de 02 
foi 10 vêzes superior â apresentada por células crescidas em 
20% de 02, mostrando uma atividade de nitrogenase aparentemen
te mais resistente ao oxigênio. O p02 õtimo para expressão da 
nitrogenase de A. bACLiZZ&nAe. (Sp7) é de 2%, enquanto A. ZZpofae.- 
Aum (RG20a) é de 3%, apresentando cerca de 3,7 vezes mais cata 
lase que A. bAaòÁZznòz (Sp7).

viii



I. INTRODUÇÃO

O processo de fixação biológica de nitrogênio consiste 
na redução do ^  "a amónia e tem se tornado cada vez mais im
portante para o mundo atual. A escassez de combustíveis não 
renováveis utilizados na produção industrial dos adubos nitro 
genados, os altos preços dos mesmos, além da poluição que os 
mesmos acarretam, são fatores que tem fomentado o interesse 
na pesquisa da fixação biológica de nitrogênio. Este processo 
utiliza produtos fotossintêticos das plantas, como fonte de 
energia para a formação de amónia.

0 SptsiZZZum Ztpo ̂ zsium, um organismo aeróbico fixador de
nitrogênio, foi primeiramente descrito por BEIJERINCK (1922,
1925). Pouca importância foi dada a este organismo, atê que
DOBEREINER & DAY (1975, 1976) verificaram que esta bactéria
era responsável pela atividade da nitrogenase em raizes da
gramínea VZgZtcLfiZa. de.cumbe.n6, indicada seja pela redução do

- 15acetileno e como pela incorporação de ^  no tecido da plan
ta ( DE POLLI zt aZ., 1977). Diversas estirpes de S. ZZpo^zsium 
tem sido isoladas de raizes de gramlneas forrageiras, legumi
nosas, cereais e solos em todo o mundo (DOBEREINER zt aZ., 
1976? KUMARI Zt aZ., 1976; VON BULLOW & DOBEREINER, 1975).



Uma série de estudos fisiológicos e bioquímicos levaram a class 
sificação das diferentes estirpes de S. llpo fidAum em 3 grupos 
(KRIEG & TARRAND,1978); NEYRA dt dl .,1977; e OKON .

dt dl., 1976a; SAMPAIO dt dl., 1976; TARRAND & KRIEG, 1977; 
TYLER & MILAN, 1977; TYLER dt dl., 1977). Estudos de composi
ção de bases e homologia do DNA indicaram a existência de dois 
grupos e levaram TARRAND dt dl. (1978) a proporem a criação 
de um novo gênero, Azo-òplAllum, repíresentado por duas espéci
es: A. Itpo^dAum d A. bAdòlldn&d.

AzoòplAlllum òpp ocorre em abundância nas regiões tropî  
cais, não sendo encontrado com muita frequência nas regiões 
temperadas (DOBEREINER dt dl., 1976; KUMARI dt dl., 1976). Sig; 
nificativamente, AzoòplAlllum -òpp ocorrem associados â raizes 
de gramlneas de grande importância agrícola como Pdnlcum mdxl- 
mum, BAdchldAld mutlcd, Pdnnlòdtum puApuAdum, Zdd mdcf-ò (milho) , 
SoAghum vulgdAd, TaI tLaum -òdtlvum (trigo) , HoAddum vulgdAd 
(cevada), DOBEREINER dt dl.,(1976);SILVA & DOBEREINER,(1977). 
PATRIQUIN & DOBEREINER, (1978) e UMALI-GARCIA e HUBBEL (1980) 
demonstraram através de microscopia ótica e também eletrônica 
de varredura a presença do AzoòplAlllum associado intracelular 
mente a raízes de gramlneas.

O sistema enzimãtico de fixação dé nitrogênio denomina
do nitrogenase, ê constituído de dois componentes proteicos: o 
componente I que apresenta grupo prostêtico contendo Fe, S, e 
Mo; e o componente II com Fe, S, (WINTER & BURNS, 1976). A 
atividade da nitrogenase requer (a) uma fonte de elétrons ou 
potencial redutor (NADPH ou piruvato); (b) um sistema trans -
portador de elétrons (ferredoxina ou flavodoxina) ; (c) vima



++ ~ fonte de ATP e Mg e (4) ausência de oxigênio (HARDY & BURNS,
1968; WINTER & BURNS, 1976; YATES, 1976).

0 oxigênio leva a uma rápida inativação dos componentes 
I e II da nitrogenase, e a uma repressão da síntese dos mesmos 
(DALTON & POSTGATE, 1969; ST. JOHN zt aZ. , 1974; ROBSON, 1979). 
Em KZzbòZzZZa pnzumonZaz o componente II (Fe-proteina) purifi^ 
cado, é 20 vêzes mais sensível ao oxigênio gue o componente I 
(Fe-Mo proteina), perdendo 70% da sua atividade apõs exposi - 
ção a 0,2 atm de 0£ por 1 min enquanto gue, o componente II, 
nas mesmas condições perdeu 60% de sua atividade em 10 min 
(EADY Zt al., 1972).

Os organismos fixadores de nitrogênio desenvolveram me
canismos especializados na proteção da nitrogenase contra os 
efeitos tõxicos do oxigênio (POSTGATE, 1974; YATES, 1977; GAL 
LON, 1981). Os fixadores anaerõbicôs sõ fixam ^  na ausência 
de O2/ e portanto não possuem qualquer mecanismo de proteção 
da nitrogenase ao oxigênio. Os aerõbicos, como AzotobaztzA., 
mantem uma baixa tensão de oxigênio intracelular por meio de 
uma rápida respiração (DALTON & POSTGATE, 1969). kzotobdztzn. 
vZnzZandZZ, apresenta uma mudança conformacional na nitrogena 
se, como mecanismo de defesa contra a inativação irreversível 
por oxigênio (DRODZ & POSTGATE, 1970). Em certas cianoflceas 
tais como Anabazna cZZZndAZca, MZzxozhaztz z ChZofiogZozopòZò, 
a nitrogenase está contida em heterocistos que a protegem do 
oxigênio (STEWART, 197 6) . KZzbòÃ.zZla pnzumonZaz, fixa ^  anae 
robicamente em baixo p02f utilizando metabolismo respiratório, 
quando nenhum O2 permanece em solução (KLUCAS, 1972; HILL,
197 6) . Em VztixZ a g um no ò a. o mecanismo de proteção ê de nature-



za física, feito por meio de uma produção excessiva de goma 
extracelular que funciona como barreira â livre difusão do 
oxigênio (HILL, 1971). Durante a simbiose entre leguminosas 
e Rh4.zob4.um ipp, a nitrogenase é protegida contra o oxigênio 
pela leghemoglobina que banha os bacteróides externamente 
(BERGERSEN zt dl., 1975). Segundo estes autores a leghemoglo-
bina funciona como um transportador de oxigênio e também como
um "tampão" de 02 mantendo a tensão e o suprimento de oxigê - 
nio em níveis compatíveis com a atividade da nitrogenase e 
produção respiratória de ATP.

0 A z o ip lu lllu m  . &pp, requer condições microaeróf ilicas 
(p02 ótimo 0,005 a 0, 007 atm; td= 5,5 a 7,0 hr) (DAY & DOBEREjL
NER, 1976; OKON z t  d l .  , 1976a; NELSON & KNOWLES, 1979)para
crescimento diazotrõfico. Em meio semi-sõlido, na ausência de 
nitrogênio fixado, o organismo cresce formando uma película 
abaixo da superfície, região em que a difusão de 02 e seu con 
sumo permite manter uma concentração ótima de oxigênio compa
tível com o crescimento do organismo e a atividade da nitroge
nase (DOBEREINER z t  a l . ,  1975; DOBEREINER & DAY, 1976; BULOW 
& DOBEREINER, 1975; OKON z t  u l . ,  1976a) constituindo num pro
vável mecanismo de proteção da nitrogenase. OKON z t  d l .  (1976a) 
observaram a perda irreversível da atividade da nitrogenase 
quando culturas semi-sõlidas eram agitadas e a película des - 
truida. Segundo HILL (1976a) a nitrogenase de A zoò p lu illu m  ip p  

pode ser inibida pelo oxigênio num processo reversível, como 
ocorre em outros fixadores de nitrogênio, tais como o aerõbi- 
co obrigatório A .  zhfioococcum  (Yates, 1970; DRODZ & POSTGATE,
1970) e o anaerõbico facultativo K. pnzumonldz  (HILL, 1976b).



5 .-

Aparentemente, o Ázo&plulllam não dispõe de um mecanismo 
especializado de proteção da nitrogenase contra o oxigênio, ex 
ceto uma limitada proteção respiratória (PEDROSA, zt al., 1979). 
Não estã esclarecido atê o momento, o mecanismo pelo qual o 
oxigênio atua na inativação e na síntese da nitrogenase; se 
esses efeitos são exercidos diretamente ou através de seus me 
tabolitos, como o íon superóxido, o radical hidroxila e o pe- 
róxido de hidrogênio (FRIDOVICH, 1978).

As enzimas catalase, peroxidase e superóxido dismutase 
tem sido implicadas num mecanismo de proteção da célula aerõbjL 
ca contra os efeitos tóxicos do oxigênio e seus metabólitos, 
íon superoxido, perõxido, radical hidroxila e oxigênio singlet. 
(..MccORD zt al., 1971). A participação destas enzimas num meca 
nismo auxiliar de proteção da nitrogenase foi sugerida para 
kzotobaztzn ch/LOOcoczum (BUCHANAN, 1977) e para Glozocapàa ( 
DILEK TOZUM & GALLON, 1979).

Uma serie de reações biológicas levam a produção do íon 
superóxido. Entre estas, a autoxidação de hidroquinonas, leu- 
coflavinas, catecolaminas, tiois, tetrahidropterinas (FRIDOVICH, 
1978), ferredoxinas (MISRA & FRIDOVICH, 1971), metaloflavoenzi 
mas (McCORD zt al., 1971) e FRIDOVICH, 1978), e hidrogenase 
(SCHNEIDER & SCHLEGEL, 1981) . 0 íon superóxido i extremamente instáve!
em relação ao oxigênio e ao perõxido de hidrogênio, e dismuta

- 4expontaneamente a H2O2 e O2"singleto" com uma taxa de 8 x 10 M
^ s "1 em pH 7,8(FRIDOVICH, 1978). O perõxido de hidrogênio for
mado se não for removido por ação da catalase e da peroxidase
reage com o superóxido formando o radical hidroxila (OH.) como
descrito na reação de HABER-WEISS (FRIDOVICH, 1978), um oxidan
te mais forte que os íons superóxido e perõxido (PETER & FOOTE,



1976: FRIDOVICH, 1978). Neste contexto a remoção de uma entida
de estável, citotõxica como o H202 por ação da catalase e pero
xidase ê extremamente urgente para evitar a formação do radical 
hidroxila.

BUCHANAN (1977), observou que íons superõxido gerados 
externamente, inibiam totalmente a atividade da nitrogenase em 
células intactas de Azotobacte.fi chfioococcum. Essa inibição po 
dia ser evitada pela adição da enzima superoxido-dismutase.

Superõxido-dismutase e catalase estão ausentes em anae- 
rõbicos obrigatórios; enquanto essas atividades estão presentes 
em todos os organismos aerõbicos; sendo que os anaerõbicos aero 
tolerantes possuem apenas superõxido-dismutase (McCORD zt al.,
1971) .

Os mecanismos envolvidos no controle da biossíntese da 
catalase tem sido relativamente pouco estudados. 0 oxigênio e 
responsável pela indução da catalase em E. coll (HASSAN & FRIDO 
VICH, 1977, 1978), Rhodopizudomonai ipkzfioldzi (CLAYTON, 1960), 
Sacchafiomyczi czfizvlilaz (BHUVANESWARAN zt al., 1961; SULEBELE 
& REGE, 1968), Lzptoiplfia pomona (RAO zt al., 1964) e Stfizptoco_ 
ccui fiazcalli (JONES zt al, 1964). Outros compostos como metil 
viologen, capazes de aumentar os níveis intracelulares de 02 e 
H202 pela remoção de elétrons da cadeia respiratória (HASSAN & 
FRIDOVICH, 1977), foram demonstrados como indutores da catala
se e superõxido dismutase em E. coll (HASSAN & FRIDOVICH, 1979). 
A indução da catalase por H202 adicionada exogenamente tem si
do demonstrada em Rhodopizudomonai iphzfioldzi (CLAYTON, 1960) ,
E. coll (YOSHPE-PURER zt al., 1977), Pfiotzui mlfiabllli (SAURET 
zt al., 1979), e em Salmonzlla typklmufilum (FINN & CONDON, 1975).



HASSAN & FRIDOVICH (1978) demonstraram que o NO^ era capaz de 
induzir catalase e peroxidase em E. zoll K ^  e zoll B anae- 
robicamente.

Glucose reprime a síntese de superõxido-dismutase (HAS
SAN & FRIDOVICH, 1977d) da mesma forma que ocorre com a catala 
se (SULEBELE & REGE, 1968; YOSHPE-PURER zt al., 1977; GREGORY 
Zt al., 1977 e HASSAN & FRIDOVICH, 1978). A supressão da sínte 
se dessas enzimas por glucose poderia ser devido a repressão 
catabõlica ou a diminuição da concentração do verdadeiro indu
tor, talvez durante o metabolismo da glucose. A adição de
AMP cíclico reverte a repressão da catalase por glucose demon^ 
trando se tratar de um caso de repressão catabõlica clássica 
(HASSAN & FRIDOVICH, 1978).

Ao contrário do Azotobaztzn. zhKoozozzam (BUCHANAN,
1977), Glozocapta (TOZUM & GALLON, 1979) e A. zlllncLfilza (LAN
DIS zt al., 1978), o kzoòpÁJilllam não dispõe de um mecanismo 
especializado de proteção da nitrogenase contra o oxigênio, ex 
ceto como mencionado anteriormente, uma limitada proteção res
piratória. Estes fatos o tornam um organismo ideal para o estu 
do da participação da catalase, superõxido-dismutase e peroxi
dase num mecanismo adicional de proteção da nitrogenase contra 
os efeitos deletérios do oxigênio e seus metabõiitos.

Neste trabalho buscamos conhecer (1) o comportamento da 
catalase durante o crescimento do Azoòplfilllam 6pp sob diferen 
tes condições fisiológicas; (2) o efeito do oxigênio, H2O2 e 
do metil viologen no crescimento do kzoApltilllum b/iaòllznòz e 
na expressão da atividade da catalase; e finalmente (3) estu - 
dar a participação da catalase num provável mecanismo de prote
ção da nitrogenase ln vivo contra os efeitos do oxigênio.



2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. ORGANISMO

Os organismos utilizados no presente trabalho foram o 
Ázo6pZn.ZZZum bn.CL6 ZZ2.nbz, estirpe Sp7. ATCC 2 9145, originalmen
te isolado de raizes de VZgZtan,Za dzcumbznb no Km 47. Seropêdi. 
ca, RJ, Brasil; Az06pZn.ZZZum ZZpo£zn.um, estirpe Brl7, ATCC 
29709, isolada de raizes de milho (Iza mayb)em Brasilia, D.F., 
Brasil e a estirpe RG 20a, ATCC 29708, isolada de raizes de 
trigo (Tn.ZtZcum batZvum) em Passo Fundo, RS, Brasil; gentilmen
te cedidas pela Dra. J. DOBEREINER. As diferentes estirpes fo
ram trimestralmente repicadas para meio OKON modificado, sóli
do, e incubadas a 37°C por 48 horas, e conservadas a 49C.

2.2. CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO
2.2.1.MEIOS DE CULTURA

Meio Básico - Os organismos foram cultivados em meio des
crito por OKON z t  clZ. (1977a) , modificado e apresentando a se
guinte composição (g/litro): K2P04 (6,0), KH2P04 (4,0), MgSO^. 
7H20 (0,20), NaCl (0,10), CaCl2 (0,020), FeCl3 (0,010), NaM004- 
2H20 (0,002), biotina (0,0001), ácido mãlico (5,0) e NaOH (3,0)



e quando necessário suplementado com NH4C1 (2,0 ou 18,7 mM). 0 
pH final foi ajustado para 6,8. Nas experiências em que se ejs 
tudou o efeito da fonte de carbono, o malato foi suprimido.

Meio Semi-sõlido - Para demonstrar o crescimento dependen 
te de N2, sob condições microaerofIlicas estáticas, foi utili
zado o meio básico sem NH4C1, com as concentrações de K2HP04 e 
KH2PC>4 reduzidas para 1,2 e 0,8 g/litro, respectivamente, e 
adicionando agar Oxoid n? 1 (1,5 g/litro) e 5,0 ml/litro de 
uma solução alcoólica de azul de bromotimol (0,5%).

Meio de Manutenção - As culturas foram mantidas em meio 
básico contendo NH4C1 (lg/litro) e Agar Oxoid n9 1 (15g/litro) 
em tubos, a 49C.

Todos os meios foram esterilizados por autoclavagem por 
30 min e 125°C a 1 atm.

2.2.2. CURVAS DE CRESCIMENTO

Os organismos foram crescidos em meio básico suplementa 
do com NH4C1 (lg/litro) e inoculadas com 5% de uma cultura na 
fase exponencial de crescimento. Culturas liquidas foram cres
cidas sob ar em frascos erlenmeyer contendo um volume de meio 
correspondente a 1/5 do volume nominal do frasco, a uma tempe
ratura de 37°C, e agitação constante a 160 rotações por minuto 
(rpm) num agitador rotatório (New Brunswinsk Co. N.J. USA).Nos 
tempos indicados, alíquotas foram removidas para as determina
ções de densidade ótica, proteína, atividade da catalase.

Os organismos foram também crescidos em frascos tipo 
fermentador (balão de fundo chato - Corning), capacidade para



6 litros, contendo 3,5 litros de meio, a 379C e agitados por 
uma barra magnética coberta com teflon. O fermentador era veda 
do com rolha de borracha com abertura para entrada e salda as
sépticas de ar, retirada de amostra, eletrodo de oxigênio e
termostato.

0 crescimento foi determinado tanto pela turvação a 560 
nm como pelo conteúdo total de proteína celular.

A taxa especifica de crescimento (y) e o tempo de geração 
(td), foram determinadas através da aplicação das equações de 
Monod (1949) como apresentadas por TEMPEST (1970).

log DO~ - log DO-, 0,63
y - 2,3 ----t —  td = — —2 1 M

onde DO^ e D02, correspondem às densidades õticas nos tempos

tl e *"2 resPect;*-vainente' sendo t^ e t2 expressos em horas.

2.2.3. CRESCIMENTO DO ORGANISMO EM DIFERENTES p02

Com o objetivo de determinar o efeito do oxigênio no cres 
cimento e na atividade da catalase, realizamos o seguinte ex 
perimento.

A .  btiat>i£2.nò<L, Sp7 ,  foi crescido na presença de amónia 
(3mM) em 20 e 100% de oxigênio. Em dois frascos de erlenmeyer 
(1 litro), arrolhados com rolha de borracha com entrada e sal
da assépticas para misturas de gases, foram colocados 200 ml 
de uma suspensão de células de D.O. 55 0,10. Por 3 0 min
foi injetado ar e 100% de oxigênio, respectivamente. Os fras
cos foram vedados e incubados por 10 horas a 160 r.p.m. As 
células foram coletadas, por centrifugação (Centrifuga Beckman)



a 10.000 x g, 49C por 10 min. O precipitado resultante foi lava 
do com meio básico (20 ml) sem fonte de N e C, suspenso no mes
mo meio (2 ml) e guardado em nitrogênio liquido para posterior 
utilização.

2.2.4. DETERMINAÇÃO E CONTROLE DE OXIGÊNIO

A pressão de oxigênio dissolvido foi mantida constante e 
no nível desejado, através do ajuste manual do fluxo dos gases 
(N2 e Ar) por meio de rotâmetros (Meterate Flowmeters Glass Pre 
cision Eng. LTD). A tensão de oxigênio dissolvido foi medida 
com um eletrodo galvânico Pb/Ag (BORKOWSKY & JOHNSON, 1967), es 
téril, imerso na cultura e acoplado a um registrador potencio- 
mêtrico (marca Linear). O eletrodo de oxigênio foi calibrado an 
tes de cada experimento no meio de cultura a 379C em equilíbrio 
com ar (20,9% O2); a amplitude de resposta do eletrodo foi tes
tada de zero (I^SS) a 20,9% (Ar atmosférico).

2.3. DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS

Durante o crescimento do organismo, amostras foram colhi
das em intervalos de tempo prê-estabelecidos para as determina
ções de turbidez, proteína, atividades de catalase e nitrogena
se. Quando necessário, as amostras colhidas foram centrifugadas 
a 10.000 x g por 10 min. em centrifuga Beckman, modelo J-21 B, 
rotor JA-10. O precipitado foi guardado em nitrogênio líquido 
para posteriores medidas das atividades requeridas.



2.3.1. TURBIDEZ

A densidade õtica das culturas foi determinada através 
de um fotocolorimetro Bausch & Lomb - empregando tubos redondos 
tipo Klett - diâmetro de 1,3 cm em 560 nm contra um branco de 
ãgua ou de meio básico.

2.3.2. PROTEÍNA

O conteúdo de proteína foi determinado em células intac
tas, após digestão com NaOH 0,5N por 30 minutos â temperatura 
ambiente empregando o reagente de Folin Ciocalteau segundo LOW 
RY z t  dZ. (1951) e tendo como padrão albumina de soro bovino.

2.3.3. PERÔXIDO DE HIDROGÊNIO

A concentração de H202 foi determinada espectrofotometri- 
camente a 240 nm, em tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0 e 
utilizando o coeficiente de extinção molar de 39,58 M-^cm  ̂ ( 
DEL RIO Zt dZ, 1977).

2.3.4. DETERMINAÇÃO DO NITROGÊNIO E OXIGÊNIO

Nitrogênio e oxigênio foram determinados em cromatõgrafo 
de condutividade térmica (Varian - modelo 1420), equipado com 
coluna de peneira molecular (Molecular sieve, MS-5A, 3mm x lm), 
a 609C, e empregando hélio como gás de arraste. O ar (20,9% de 
02 e 79,1% de N2) foi utilizado como padrão.

2.3.5. CONSUMO DE OXIGÊNIO

As determinações do consumo de oxigênio (taxa respiratô-



ria), da cultura foram feitas polarogrãficamente utilizando um 
eletrodo de oxigênio (RANK BROTHERS, Inglaterra).

2.3.6. DETERMINAÇÕES DE ETILENO E ACETILENO

Acetileno e etileno foram determinados em cromatõgrafo a 
gãs (Varian modelo 2440), equipado com detector de ionização 
de chama e coluna de Porapak N (3mm x 2m), a 1109C; sendo o ni
trogênio o gãs de arraste. Padrão de etileno foi uma mistura de 
100 p.p.m.,em N2; alíquotas de 0,50 ml continham 2,1 nmoles de 
C2H4 (209C, 1 atm).

2.3.7. DETERMINAÇÕES DAS ATIVIDADES ENZIMÃTICAS

2.3.7.1. DETERMINAÇÃO DA CATALASE (E.C. 1.11.1.6)

A atividade da catalase em células intactas foi determi
nada como descrito por DEL RIO zt at. (1977). O sistema de rea
ção (3,0 ml) continha tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0 
etileno diamino-tetraacetato de sódio (EDTA) 1 mM H202 37 mM e 
suspensão de células. O oxigênio do sistema de reação foi remo
vido por borbulhamento com N2 ou argônio. A câmara do eletrodo 
de oxigênio (RANK BROTHERS, Inglaterra) foi fechada com o êmbo
lo apropriado, e a produção de 02 por decomposição não enzimáti^ 
ca do H202 foi registrada por 1 minuto. Em seguida adicionou-se 
â suspensão de células em concentração variável, com micropipe- 
ta (volume máximo de 100 yl). A produção de 02 devido a ativida 
de da catalase foi seguida por 1 a 2 minutos. A temperatura do 
ensaio foi mantida constante a 289C. A produção de 02 foi regis 
trada num registrador potenciomêtrico acoplado ao eletrodo. As



concentrações de oxigênio foram calculadas tomando-se por base 
que o sistema de reação saturado com ar continha 0,250 ymoles 
de 02/ml a 289C (DEL RIO zt <xZ., 1977). Ensaios preliminares 
mostram que 37 roM de H2O2 eram suficientes para saturar a cata- 
lase Án vá,v o.

Uma unidade de catalase foi definida como sendo a quantida 
de de enzima capaz de produzir 1 ymol de 0~ por minuto. A ativiI ^
dade específica corresponde ao numero de unidades de catalase 
por mg de proteína.

O tempo de decaimento da atividade especifica da catalase 
corresponde ao tempo necessário para que a atividade se reduza 
a 50% da inicial.

2.3.7.2. DETERMINAÇÃO DA NITROGENASE

A atividade da nitrogenase em células intactas foi determjL 
nada pela redução do acetileno a etileno segundo a técnica de 
(HARDY zt a.1., 1968). A atividade específica da nitrogenase foi 
definida como nmoles de C2H^ produzidos por hora por mg de pro
teína.

2.4. DESREPRESSÃO DA NITROGENASE

Para a indução dessa atividade, o organismo foi crescido 
em meio básico, suplementado com amónia (3 mM), colhendo-o na 
fase exponencial de crescimento. As células foram centrifuga
das a 10.000 x g, a 49C, por 10 min. O precipitado resultante 
foi lavado com meio básico sem nitrogênio e sem carbono; e res- 
suspenso neste mesmo meio. Para posterior utilização, as célu
las foram guardadas em nitrogênio líquido.



As células foram retiradas do nitrogênio líquido e coloca
das em 50 ml de meio básico sem fonte de nitrogênio fixado. A 
densidade ótica (D.O.) da suspensão foi ajustada para aproxima
damente 0,500 nm sendo, finalmente, ajustada para a mesma taxa 
respiratória de 8,3 ymoles de 02 /min/ml de suspensão. As sus -
pensões foram borbulhadas por 20 min com N2 e injetadas (10 ml)
anaerobicamente em frascos (60 ml) contendo N2* Na sequência se 
adicionou 02 nas concentrações indicadas. Após 2 horas a 379C e 
160 rpm, acetileno 10% (5 ml) foi injetado e procedeu-se a rein 
cubação por uma hora, determinando-se então, o etileno formado 
e a atividade da nitrogenase.

2.5. INDUÇÃO DA CATALASE POR METIL-VIOLOGEN

Aliquotas (50 ml) de uma suspensão de células (D.O. 560 nm= 
0,600) em meio básico, suplementado com amónia (lg/litro), fo
ram distribuidas em 4 erlenmeyers de 250 ml. Estes frascos fo - 
ram incubados em agitador rotatório. Após 60 min foram feitas 
as seguintes adições: 19 frasco, nenhuma adição; 29 frasco, cio 
ranfenicol (50 yg/ml); 39 frasco, metil viologen (1 mM); 49
frasco, metil viologen (1 mM) e cloranfenicol (50 yg/ml). A
incubação prosseguiu por mais 120 min, sendo colhidas amostras 
de 3 ml nos tempos pré-estabelecidos pará as determinações da 
catalase,proteína e crescimento. 1

2.6. INDUÇÃO DA CATALASE POR PERÕXIDO DE HIDROGÊNIO

A bactéria foi crescida em meio básico, suplementado com 
amónia (lg/litro), até a D.O. 560 nm de 0,50. Aliquotas (10 ml) 
desta cultura foram distribuidas em frascos de 72 ml, contendo



as seguintes concentrações de H202: 0, 1, 2, 5, 100, 500 yM, 1, 
2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mM e 1 M. Estas culturas foram 
incubadas por 120 min em agitador rotatório a 160 rpm, e 379C. 
Em seguida foram determinados o crescimento final, a proteina e 
a atividade da catalase.

2.7. REAGENTES

Metil viologen, cloranfenicol, albumina de soro bovino, 
EDTA e catalase foram compostos fornecidos pela Sigma Co. Todos 
os outros reagentes eram quimicamente puros. Os gases foram for 
necidos pela S.A. White Martins.



3. RESULTADOS

I - CRESCIMENTO E COMPORTAMENTO DA CATALASE EM DIFERENTES 
ESPÉCIES DE kzo&pítilZZum.

A - Crescimento em presença de amónia sob ar e agitação 
constante.

a . 1 kzoòpZtiZZZtim bh.ai>ZZzvii,z, Sp7, foi cultivado em meio bá
sico nas presença de amónia (lg/litro). A atividade da catalase 
foi ensaiada em células intactas. Verificou-se um decréscimo na 
atividade específica da enzima de 32 para 5 U/mg de proteína em 
função do aumento da população (Fig.l). O numero de unidades to 
tais da enzima praticamente não variou durante a fase de decai
mento da atividade específica da catalase, porém aumentou após 
a 69 hora, voltando a cair no final do crescimento (Fig. 1) Até 
D.O. 560 nm de 0,56 o tempo de decaimento médio da atividade 
específica da catalase foi semelhante ao tempo de duplicação mê 
dio da bactéria sugerindo diluição da enzima preexistente em de 
corrência do crescimento. Acima da D.O. 560nm de 0,56 o aumento 
no nümero das unidades totais sugere síntese da catalase.

a. 2 kzobpZh.ZZZu.rn ZZpo úzhum, Br 17, foi cultivado em meio bá
sico na presença de amónia (lg/litro) e a atividade da catalase 
foi ensaiada em células intactas. O comportamento foi semelhan-



te ao verificado para A .  bn.a6l le .n ò z ,  Sp7, sendo que a variação 
da atividade especifica da catalase foi de 238 para 7 U/mg de 
proteína, havendo um aumento nas 2 horas iniciais no nümero de 
unidades totais da enzima, que estabilizou-se logo a seguir, 
decrescendo a partir da 109 hora (Fig. 2). Nas primeiras duas 
horas a catalase apresenta uma certa estabilidade entre a 29 e 
89 horas que é seguida por um período dé decréscimo cujo tempo 
de decaimento médio (2,5 horas) semelhante ao tempo de duplica
ção medio da bactéria, (td 2,9 horas) sugerindo diluição da en
zima decorrente do crescimento. Os tempos de duplicação medios 
do kzo6pZn.ZZZum ZZpo{i zn.um, Brl7, (td= 2§> horas) foram semelhan
tes aos do A .  bn.a6ZZzn6z ,  Sp7 (td= 2,5 horas), nas mesmas condjL 
ções (Fig. 1 e 2 ).

B - Crescimento na presença de amónia com fluxo de ar constante.

kzo6pZn.Zttu.rn bn.a6ZZzn6z,  Sp7, foi cultivado em meio bãsico 
suplementado com amónia (lg/litro) em um fermentador sendo o 
fluxo de ar de 1,2 litros/min. O tempo de duplicação foi de 2,4 
horas, enquanto que o tempo de decaimento da atividade especlf_i 
ca da catalase foi de 3,6 horas. A atividade especifica da cata 
lase decresceu de 114 para 5 U/mg de proteína e não ocorreu va
riação significativa no nümero de unidades totais. O oxigênio 
dissolvido diminuiu progressivamente em função do aumento do nü 
mero de células e paralelamente â atividade especifica da cata
lase. (Fig. 3).

Como os experimentos jã descritos sugerem que o decréscimo 
na atividade especifica da catalase seja devido a diminuição da 
tensão de oxigênio em decorrência do crescimento bacteriano de



cidiu-se então, determinar o efeito da manutenção de uma alta 
tensão de oxigênio na cultura, sôbre a atividade da catalase 
durante o crescimento. -

C - Crescimento na presença de amónia em alto p02«
t

kzot>pZK.ÁJLLtxm bfLa.AZZe.nA e., Sp7, foi cultivado em meio básico 
suplementado com amónia em um fermentador como o oxigênio dis
solvido mantido em 215 yM (Fig. 4). 0 comportamento verificado 
foi semelhante ao dos experimentos anteriores, com a atividade 
especifica da catalase decrescendo, enquanto, que as unidades 
totais se mantiveram constantes. A manutenção de uma alta ten
são de 0 foi portanto, incapaz de impedir o decréscimo da ati
vidade especifica da catalase. Face a estes resultados estudou- 
se o efeito de uma baixa tensão de 02 sobre o crescimento e os 
níveis de catalase.

D - Crescimento na presença de amónia em baixo p02.

AzoApZsiZZZum bfia.AZZe.nA e., Sp7, portanto foi cultivado em 
meio básico, suplementado com amónia (2 mM) em um fermentador, 
sendo o oxigênio dissolvido controlado manualmente através de 
ajustes no fluxo de ar, mantendo-se constante a concentração de 
oxigênio dissolvido em 6 yM. O crescimento do organismo apresen 
tou duas fases distintas. Caracterizou-se inicialmente por uma 
adaptação do microorganismo as novas condições de tensão de ox_i 
gênio, prolongando-se atê a 69 hora. O crescimento foi inexprej; 
sivo nesta fase, que apresentou um tempo médio de duplicação de 
32 horas. Na segunda fase, entre a 89 e 119 hora, o crescimento 
do organismo passou a desenvolver-se com uma taxa de duplicação



média de 2,3 horas. Paralelamente, o tempo de decaimento médio 
da atividade da catalase foi de 5,7 horas na primeira fase, a
celerando-se na segunda fase para 1,7 horas. A atividade espe
cífica da catalase decresceu de 136 para 5,9 U/mg de proteína 
e ao contrário do que ocorreu em altas concentrações de oxigê
nio, houve um decréscimo no número de unidades totais de 17 pa 
ra 2,3 (Fig. 5). Estes resultados sugerem ao contrário dos ex
perimentos anteriores, um processo de degradação ativa da cata 
lase em baixos níveis de oxigênio.

II - REGULAÇÃO DA SÍNTESE DE CATALASE EM AzoòpjüUllum btiCLbl- 
Lznòz (Sp7)

a. Efeito do oxigênio sobre a catalase e, A. bfiabZZznòz, Sp7, 
na presença de amónia.

Suspensões de bactérias (D*°*560nm= em meio básico
suplementado com amónia (lg/litro), foram incubadas sob diferen 
tes pressões parciais de oxigênio (P*^ Por horas em agita
dor rotatório. Após este período determinou-se os níveis de ca
talase e o crescimento final da cultura (Fig. 6). O crescimento 
atingiu o seu máximo (D*O:560nm= em 3 0% de C^, decaindo
em pC>2 superiores. Observa-se claramente uma defasagem entre o 
crescimento máximo e atividade máxima da enzima. O efeito do 
oxigênio sobre o crescimento e como indutor da catalase é evi
dente, assim como sua toxidez, dependendo da sua concentração.

b. Efeito do metil viologen no crescimento e níveis de cata
lase.

Metil viologen (MV) é capaz de desviar elétrons da cadeia 
respiratória para o oxigênio levando a formação de íon superõxi-



do (HASSAN & FRIDOVTCH, 1977d). 0 superõxido pode dismutar ex- 
pontaneamente a H202. 0 efeito do metil viologen sôbre o cres
cimento e níveis de catalase de Azo6pZn.ZZZu.rn bn.a6ZZzn6z (Sp7) 
foi então, estudado. .

A. bn.a6ZZzn.6z, Sp7, foi crescido aerobicamente na presen
ça de metil viologen e apresentou níveis de catalase proporcio 
nais as concentrações de metil viologen entre 10 e 100 yM (Fig. 
8). O crescimento da bactéria foi inibido completamente com 10 
yM de metil viologen (Fig. 7) e embora esta concentração não 
tenha inibido a síntese proteica, como refletido pelos altos ní 
veis de catalase alcançados, o tempo de duplicação da bactéria 
de 3 horas foi aumentado para 3,8 horas na presença de metil vio 
logen (1 yM), única concentração que permitiu crescimento signi, 
ficativo. Aparentemente, o efeito inibidor do crescimento ou tõ 
xico do metil viologen i dependente do tempo de exposição da bac 
teria ao mesmo. Enquanto, a bactéria crescida na ausência de me 
til viologen apresentou um decréscimo na atividade específica 
de 17,1 para 1,0 ü/mg de proteina, a bactéria crescida na presen 
ça de 1 yM de metil viologen mostrou um decréscimo na atividade 
específica da enzima de 18,2 a 1,2 U/mg de proteína. Entretanto, 
10 yM de metil viologen provocou um aumento na atividade especjt 
fica de 22,6 para 29,9 U/mg de proteína. Na concentração de 100 
yM o aumento foi mais significativo, variando a atividade espe
cifica da catalase de 22,6 para 58 U/mg de proteina. Em concen
trações 10 vezes maiores o aumento da atividade se comportou co 
mo a de 1 yM.

c. Efeito do metil viologen na indução da catalase.
A seguir determinou-se o efeito do metil viologen (1 mM)na



indução da catalase e no crescimento de A .  bsiaAZZenAe., Sp7, em 
função do tempo. A indução foi imediata a adição do indutor, 
atingindo o máximo da atividade (49,1 U/mg de proteína) 120 min 
após a adição do mesmo. Na presença de cloranfenicol (50 ug/ml) 
não houve indução da atividade da catalase pelo metil viologen, 
demonstrando a necessidade de síntese proteica para que isto 
ocorra (Fig. 9) .

d. Efeito da remoção do metil viologen sobre a síntese da 
catalase.

Células de A .  bfia.AZZenAZ, Sp7, induzidas na presença de me 
til viologen (1 mM) por 90 min em meio básico suplementado com 
a amónia (lg/litro), apresentou atividade catalásica específica 
31f de U/mg de proteína. Após a remoção do indutor essa ativida 
de continuou aumentando até 39, decrescendo a seguir para 17 U/ 
mg de proteína (Fig. 10) . Este decréscimo foi decorrente do rejí 
nicio do crescimento.

e. Efeito do perõxido de hidrogénio na expressão da catalase

O efeito do H2^2 so^re os níveis de catalase foi estudado 
em A .  bsia.AZZe.nAe., Sp7. Sendo a bactéria submetida a diferentes 
concentrações de perõxido de hidrogênio por 120 min e ensaiadas 
para a atividade de catalase. Atividade máxima foi observada 
com 10 yM de H2®2* Concentrações superiores reduziram progressi^ 
vãmente a atividade da catalase. O efeito citotõxico do H2®2 s— 
bre o crescimento se manifestou em concentrações de suPe_
riores a 100 yM. Concentrações superiores a 5 mM não só inibi
ram totalmente o crescimento como reduziram os níveis de catala 
se abaixo do controle com zero de H2®2 • sugerindo ina
tivação da enzima.



f. Efeito de diferentes fontes de carbono no crescimento e 
níveis de catalase.

A .  bh.abZZznbz, Sp7, foi cultivada em meio básicos suplemen 
tado com amónia (lg/litro), na presença das seguintes fontes de 
carbono (5g/l); acetato de sódio, D-frutose, D-glucose, DL-lac- 
tato de sódio, DL-malato de sódio e succinato de sódio e etanol 
(lg/1). As culturas foram incubadas sob agitação constante a 
379C por 24 horas. Os pré-inoculos foram cultivados nas respec
tivas fontes de carbono para evitar contaminação pela fonte de 
carbono anterior. Verificou-se que a fonte que proporcionou me

lhor condição de crescimento (D *°*560nm) foi a D-frutose (3,5), 
seguida de D-glucose (2,8), DL-lactato (2,0), succinato (2,0), 
DL-malato (1,7), etanol (1,5) e acetato (1,1). A glucose foi a 
fonte energética que permitiu os maiores níveis de catalase, 
mostrando uma atividade específica no tempo 4 horas igual a 177 
ü/mg de proteína, decaindo para 127 U/mg de proteína e se man
tendo nesse nível até o final da fase exponencial; quando então, 
voltou a decair para 50 U/mg de proteína no tempo 24 horas. Com 
acetato a atividade específica inicial de 125 U/mg de proteína 
nas 3 horas seguintes decaiu para 17,3 U/mg de proteína. Fruto- 
se, etanol mostraram um comportamento similar quanto as níveis 
da enzima. Malato, lactato e succinato foram as fontes que apre 
sentaram os menores níveis de catalase, aproximadamente 10 U/mg 
de proteína (Tab. I e Fig. 12).

III - NÍVEIS DE CATALASE E SÍNTESE DA NITROGENASE

A - Em células crescidas em diferentes p09

A .  bh.abZZe.nbz, Sp7, foi cultivado em meio básico, suplemen 
tado com amónia (3 mM) por 10 horas em agitador rotatório a 379C



e 160 rpm, tendo a fase gasosa de 20 e 100% de oxigênio. As ati 
vidades específicas finais da catalase foram 3,6 e 43,9 U/mg de
proteína. Suspensões dessas bactérias foram ajustadas para a

- -2 mesma taxa respiratória (1,5 x 10 ymoles 02/min/ml de suspen
são) e induzidas para a atividade da nitrogenase em diferentes 
pC>2 (Fig. 13) . O p02 ótimo para a indução foi 4% tanto para as 
células crescidas em 20 e 100% de 02; entretanto, as células 
crescidas em 100% de 02 apresentaram uma atividade da nitrogena 
se aparentemente mais resistente ao oxigênio. A 4,8% de 02, en
quanto as células crescidas em 20% de 02 tiveram a atividade da 
nitrogenase reduzida em 85%, as células crescidas em 100% de 02, 
perderam sõmente 53% desta atividade. No mesmo experimento, em 
6% de 02, a atividade da nitrogenase foi reduzida em 98,5% e 
82,3% para as células crescidas em 20 e 100% de 02, respectiva
mente (Fig.13). A atividade específica da catalase apresentada 
pelas células crescidas em 100% de 02 foi cerca de 10 vezes su 
perior aquela apresentada pelas células crescidas em 20% (Fig. 
14). Convêm salientar que as suspensões de células de 20 e 100% 
de 02 continham 0,200 e 0,106 mg de proteína/ml, respectivamen
te.

B - Níveis de catalase e nitrogenase em A. bn.a6ZZzn6 z ,  Sp7 e 
A. ZZpo fizn.um, RG20a

Suspensões de células de A. bn.a6ZZzn6z ,  Sp7 e A. ZZpo ^zn.um

RG20a, foram ajustadas para a mesma taxa respiratória (0,8 x
—  2 ~10 ymoles 02/min/ml de suspensão) e desreprimidas para a ati

vidade de nitrogenase em função do pC>2 (Fig. 15). O A. ZZpo^zn.am 
RG20a, continha um nível de catalase -3,7 vezes maior que o A. 
bn.a6ZZzn.6Z, Sp7. As determinações da atividade da nitrogenase



25.-

mostraram um ótimo em 2% de 02 para o A. btia.AZle.n.&e., Sp7 e em 
3% de 02 para o A. lZpole.tiu.rn, RG20a (Fig. 15).
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FIG. 1 ATIVIDADE DA CATALASE DURANTE 0 CRESCIMENTO DE Á. bAa- 
6ll2.n6<l (Sp7) SOB AR E AGITAÇÃO CONSTANTE.
A bactéria foi crescida em frasco de erlenmeyer de 11, 
contendo 200 ml de meio Okon, com lg/1 de NH^Cl, em a 
gitador rotatório a 160 rpm. Símbolos: © Atividade es 
pecifica da Catalase; 'O Unidades totais de catalase;
A  Crescimento (Aĵ q) .
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FIG. ATIVIDADE DA CATALASE DURANTE 0 CRESCIMENTO DE A. II- 
pofatium (Br 17) NA PRESENÇA DE AMÓNIA SOB AR E AGITA
ÇÃO CONSTANTE. *
A bactéria foi crescida em frasco de erlenmeyer de 11, 
contendo 200 ml de meio Okon, com lg/1 de NH^Cl em agi 
tador rotatório a 160 rpm. Símbolos: • Atividade espe
cífica da Catalase; O Unidades totais de catalase;
Crescimento (Aggg) *
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FIG. 3 ATIVIDADE DA CATALASE DURANTE O CRESCIMENTO DE A. b/ia- 
&IIZV16Z (Sp7) EM PRESENÇA DE AMÓNIA E FLUXO DE AR CONS 
TANTE.
A bactéria foi crescida em frasco de 61, contendo 41 
de meio Okon com lg/1 de NH^Cl a 379C, com agitação 
constante. Símbolos: @ Atividade específica da catala
se; O Unidades totais de catalase; f\ Crescimento

P®2* (̂>) •
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FIG. 4 ATIVIDADE DA CATALASE DURANTE O CRESCIMENTO DE A. bACL-
(Sp7) EM PRESENÇA DE AMÓNIA EM ALTO p02.

A bactéria foi crescida em frasco de 61, contendo 41 
de meio Okon com lg/1 de NH^Cl a 379C, com agitação e 
taxa de oxigênio dissolvido mantido em 215 yM de 02* 
Símbolos: ©Atividade específica da Catalase; O  Uni
dades totais de catalase: A Crescwmento (Aç^q)•
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FIG. 5 ATIVIDADE DA CATALASE DURANTE 0 CRESCIMENTO DE A. btia-

(Sp7) EM OXIGÊNIO DISSOLVIDO CONSTANTE.
A bactéria foi crescida em frasco de 61, contendo 41 
de meio Okon com 2 mM de NH^Cl, a 379C, com agitação 
constante e taxa de oxigênio dissolvido mantido em 6 
yM de 02. Símbolos: ©Atividade específica da catala-
se; O Unidades totais de catalase; Crescimento
(A560)*
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FIG. 6 EFEITO DO OXIGÊNIO SOBRE A CATALASE EM A. btiaòllznòZ 
(Sp7) NA PRESENÇA DE AMÓNIA.
Suspensões de bactérias (D*°*56o== ^*10) em meio Okon, 
contendo lg/1 de NH^Cl, foram anaerobicamente injeta
das em frascos arrolhados (60 ml) e incubadas por 10 
horas em agitador rotatório a 160 r.p.m. a 379C. Sím
bolos : © Atividade específica da Catalase; O Unida
des totais de catalase; Acrescimento (̂ 550 *̂
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ÍO

EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE METIL VIOLOGEN 
NO CRESCIMENTO DE A. bn.a.6Íle.n4 e. (Sp7) .
A bactéria foi crescida em erlenmeyers de 11, conten
do 200 ml de meio Okon com lg/1 de NH4C1; em agitador 
rotatório a 160 r.p.m. a 379C na presença das seguin
tes concentrações de metil viologen: © Controle; ^
1 yM; Q  10 yM; O 100 yM; © 1 mM.
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Idade (horas)

FIG. 8 EFEITO DA VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE METIL VIOLOGEN 
NOS NÍVEIS DE CATALASE EM A. bfiaòll&Yiòd (Sp7). A bac 
téria foi crescida como descrito na Fig. 7, na presen 
ça das seguintes concentrações de metil viologen: ® 
Controle; A  1 yM; D  10 yM: O 100 yM: © 1 mM.
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Idade (minutos)
FIG. 9 INDUÇÃO DA CATALASE POR METIL VIOLOGEN EM A. bfia&ll<Ln- 

•ó e. (Sp7) .
Suspensões de bactéria (D.O.^gQ= 0,63), crescidas esta 
ticamente foram induzidas em erlenmeyers de 250 ml,con 
tendo 50 ml de meio Okon com lg/1 de NH^Cl em agitador 
rotatório, a 230 r.p.m. a 29 C. Após 60 min foram adi
cionados: @ sem adição: O 50yg/ml de cloranfenicol;
A i  mM de metil viologen; □  1 mM de metil viologen e 
50 yg/ml de cloranfenicol. Alíquotas (5 ml) foram remo 
vidas nos tempos indicados para as determinações.
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FIG. 10 EFEITO DA REMOÇÃO DO METIL VIOLOGEN SOBRE A SÍNTESE 

DA CATALASE.
Catalase de A. bsia&sLZ&nòz (Sp7) foi induzida na pre
sença de 1 mM de metil viologen, por 90 min em fras
cos de erlenmeyers de 250 ml contendo 50 ml de meio 
Okon com lg/1 de NH^Cl, em agitador rotatório a 230 
r.p.m. a 379C. As células foram centrifugadas e lava 
das duas vezes em meio Okon esteril isento de metil 
viologen, e ressuspendidas em 50 ml do mesmo meio, e 
incubadas a 230 r.p.m. a 379C. Alíquotas (5 ml) foram 
removidas para as determinações. Símbolos: A Ativida
de específica da Catalase; O Unidades Totais de cata
lase.
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FIG. 11 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE NA EXPRESSÃO DA CATALA-
SE EM A. bsiCLósLtdnò e (Sp7) .
Suspensões da bactéria (D.0.^gQ= 0,50 10 ml) foram in
duzidas em frascos de 72 ml contendo quantidades cres 
centes de H2O2, por 2 horas a 160 r.p.m. a 379C. Simbo 
los: A  Crescimento (Ac560); ® Atividade específica da
Catalase.
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FIG. 12 NlVEIS DE CATALASE DURANTE 0 CRESCIMENTO DE A. bkaòi-

lzn&<L (Sp7) EM FRUTOSE (A) E ACETATO (B) .
A bactéria foi crescida em frascos erlenmeyers de 11,
contendo 200 ml de meio Okon, com lg./l de NH^Cl, em 
agitador rotatório a 160 rpm. Símbolos: ® Atividade 
específica dã Catalase; /S. Crescimento (Ac560)
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13 DESREPRESSÃO DA NITROGENASE DE A. bHOH>ÍJL<Lvih<L (Sp7) EM 
FUNÇÃO^DO p02.
A bactéria foi crescida na presença de NH^Cl (3 mM), 
por 10 horas em agitador rotatório a 37 C, a 160 rpm 
em 20 e 100% de 02- Suspensões destas bactérias foram 
ajustadas para a mesma taxa respiratória (1,5 c 10"^ 
pmoles 02/min) em meio livre de amónia e induzidas em 
diferentes p02 por 2 horas em frascos arrolhados ( 60 
ml). A atividade da nitrogenase foi feita nos propri- 
os frascos de indução pela injeção de 10% de acetile
no seguida de 1 hora de incubação a 160 rpm e 379C. 0 
etileno formado foi determinado por cromatografia ga
sosa. Símbolos: © Sp7 - 20% 02; fi sp7 - 100-% 02 .
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FIG. 14 NÍVEIS DE CATALASE APÕS A DESREPRESSÃO DA NITROGENASE 
EM CÉLULAS DE Á. b*L(L6Íl&nòZ (Sp7) PRECONDICIONADAS EM 
20% e 100% DE 02-
Determinação das atividades da catalase do experimento 
descrito na Fig. 13. Símbolos@ Sp7 em 20%; B Sp7 
em 100% de 02»
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FIG. 15 EFEITO DO p02 NA DESREPRESSÃO DA NITROGENASE DE A. blCL 
&ÁJte.nAe. (Sp7T e A. tÁ.pô zn.um (RG20a) .
Suspensões de célula (10 ml) de A. btiaòHtLn&e. (Sp7) e 
A. tZpo Rufiam (RG20a) previamente crescida em meio Okon 
isento de nitrogênio fixado foranj ajustadas para a mes 
ma taxa respiratória ( 8,1 x 10 ymoles de 02 consumi
do/min/ml) e injetadas anaerobicamente em frascos de 
60 ml contendo diferentes p02- Após 2 horas a 160 rpm 
e 37°C, procedeu-se a injeção de acetileno (10% final), 
incubando-se por mais 1 hora e determinando-se o etile 
no formado por cromatografia gasosa. Símbolos: @ Sp7;
/\ RG2 0a.



FONTE DE CARBONO D . 0. c (T flrvTn CATALASE
(Atividade Especifica)

Acetato 1,05 9,87
D-glucose 1,00 176,86
Etanol 1,10 23,44
DL-lactato 1,05 5,88
D-frutose 1,15 29,26
DL-malato 1,20 9,17
Succinato 1,10 5,77

TABELA I - VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CATALASE MO CRESCIMENTO DE
A. bn.oLò-iZo,nò<í. (Sp7) EM DIFERENTES :FONTES DE CARBONO.

A bactéria foi crescida em frascos erlenmeyers de
11, contendo 200 1 de meio Okon, com lg/1 de NH^Cl, em agita
dor rotatório a 160 rpm e 379C na presença de 5g/l das diferen 
tes fontes de carbono, exceto para o etanol (lg/1).



4. DISCUSSÃO

Estudos sistemáticos da regulação da síntese da catalase 
não foram ainda realizados em organismos aerõbicos obrigatóri
os e tampouco em organismos fixadores de nitrogênio. Estes es 
tudos tem se restringido a organismos anaerõbicos facultativos. 
No presente trabalho estudou-se a regulação da síntese da cata 
lase de organismos aerõbicos obrigatórios fixadores de nitrogê 
nio, pertencentes ao gênero AzoòpZAZZZum.

Az oApZA-ÍZZum bAaòZZznòZ (Sp7) e A. ZZpo fizAum (Brl7) , serae 
lhante a outros organismos aerõbicos (McCORD zt aZ., 1971),apre 
sentam elevados níveis de catalase quando cultivados aerobica- 
mente. Os níveis de catalase de ambas as espécies são semelhan 
tes aos encontrados para outros organismos aerõbicos fixadores 
de nitrogênio, como o RhZzobZum JaponZcum (McCORD zt aZ., 1971, 
FRANCIS & ALEXANDER, 1972) e R. tul^oZll (FRANCIS & ALEXANDER, 
1972) , AzotcibaztzA zhAoo zci zzum (BUCHANAN, 1977) . Entretanto, 
em diferentes experimentos os níveis de catalase do A. Zlpo^z- 
Aum (Brl7) (Fig. 2) foram consistentemente superiores (2 a 10 
vezes) aos do A, bAa-òZZzn-óZ (Sp7) (Fig. 1), sugerindo diferen
ças entre estas espécies ou entre as estirpes estudadas.



0 efeito de vãrios regimes de oxigênio sobre o crescimento 
e regulação da síntese da catalase em Azo6pih.illu.m b>ia.òílznò<L 
(Sp7) foi estudado. Quando o fluxo de ar foi mantido constante 
(Fig. 3) o padrão de decaimento da atividade específica da cata 
lase foi semelhante ao das culturas crescidas sob agitação cons 
tante (Fig. 1,2) uma vez que as condições fisiológicas são seme 
lhantes, pois ê mantido constante a taxa de difusão do oxigênio 
na cultura. Nestas culturas apesar da taxa de difusão do oxigê
nio ser constante, o oxigênio dissolvido na cultura decai em 
função do crescimento (Fig. 3). 0 decaimento da atividade espe
cífica da catalase simultaneamente com a queda do oxigênio dis
solvido sugeriu uma correlação entre a tensão de oxigênio e o 
nível de catalase. Entretanto, a manutenção de uma alta tensão 
de oxigênio dissolvido foi insuficiente para manter um elevado 
nível de catalase (Fig. 4). Por outro lado, quando o crescimen
to foi conduzido sob baixa tensão de oxigênio dissolvido, a cul 
tura se ajustou a esta situação promovendo uma degradação efet^ 
va da catalase, inicialmente presente, como refletida na redu
ção do número de unidades totais. Sob estas condições a concen
tração de oxigênio presente foi provavelmente insuficiente para 

manter altos níveis internos de 02, H2®2 e *̂2 mo<̂ ° a manter
uma elevada taxa de síntese, consequentemente a célula remove o 
excesso de catalase (Fig. 5).

Portanto, as espécies de A z o òpi.H.Á.ttum estudadas apresentam 
um decaimento progressivo da atividade especifica da catalase 
com o crescimento bacteriano (Figs. 1,2,3,4 e 5). Esta queda da 
atividade específica da catalase foi mais pronunciada no início 
da fase exponencial de crescimento. Comportamento semelhante foi



observado em SaZmoncZZa tZpkZmuAZum (FINN & CONDON, 1 9 7 5 ,  McCAR 
TY & HINHELWOOD, 1 9 5 9 ) ,  SeAAatZa mCLJice.6ce.n6 (DEMPSEY & CONDON,

«n> '
1 9 7 1 ) ,  citado por FINN & CONDON ( 1 9 7 5 ) ,  HemophZZu6 paAaZn^Zucn- 
zac (WHITE, 1 9 6 2 ) ,  Rhodop6 cudomona.6 6ph.cAoZ.de6 (CLAYTON, 1 9 6 0 ) ,  

SachaAomyce6 ccAcvZ6Zac (KWIEK et aZ., 1 9 7 0 ) ,  ?Aoteu6 mZAabZZZ6 
(JOUVE et aZ., 1 9 7 9 ,  SAURET et aZ., 1 9 7 9 )  e E .  coZl (HASSAN & 
FRIDOVICH, 1 9 7 8 ,  FINN & CONDON, 1 9 7 5 ,  YOSPHE-PURER et aZ.,1911). 
Entretanto, em todos estes organismos a atividade específica da 
catalase apõs decair, aumenta no início e durante a fase esta - 
cionãria de crescimento, fato não observado em nenhuma das espé 
cies de Az0 6 pZAZZZum estudadas.

O padrão de comportamento da atividade específica da cata
lase de Azo6pZAZZZum spp é similar ao observado para E .  coZZ 
crescida em meio mínimo de glucose (YOSPHE-PURER & HENIS, 1 9 7 6 ) .  

Os mesmos autores observaram aumento da síntese da catalase du
rante a fase exponencial somente ocorria quando a E .  coZZ era 
cultivada em caldo nutritivo. Entretanto, FINN & CONDON ( 1 9 7 5 )  

também usaram meio mínimo para cultivo de S. tZphZmuAZum, E .  c_o 
ZZ K ^2 e  encontraram aumento da síntese de catalase no final do 
crescimento. Sugerem estes autores que o aumento da síntese da 
catalase no final da fase exponencial e durante a estacionária 
se deva ao acúmulo intracelular de decorrente do metabo -
lismo aerõbico, mas foram incapazes de demonstrar este fato. Fi_ 
nalmente, HASSAN & FRIDOVICH, ( 1 9 7 8 )  estudando a regulação da 
síntese da catalase em E .  coZZ esclareceram estes pontos apa
rentemente contraditórios. Estes autores concluiram que o início

* DEMPSEY, P.M. & CONDON,S, Insh J. Ag. Res. 1 0 : iv 1 9 7 1 .



da síntese da catalase, no mais baixo pH atingido pela cultura 
em glucose, coincide com a exaustão da glucose e com a transi
ção de metabolismo fermentativo para o oxidativo; além disto, 
concluiram que a síntese da catalase está intimamente associa
da à síntese dos componentes da cadeia de transporte de elé
trons e excluem o efeito de 02 e do H202 como indutores de
"per se" (HASSAN & FRIDOVICH, 1978). •

0 crescimento do Azoópí.A.j.£.Zum em ácidos orgânicos não fer 
mentãveis como o mãlico e lático, que são necessariamente meta 
bolizados oxidativamente (GOEBEL, 1980 e TARRAND nt al., 1978) 
exclue a transição de metabolismo fermentativo para oxidativo 
e o consequente aumento dos níveis de catalase como observado. 
Por outro lado, mesmo na presença de substratos fermentáveis, 
como glucose e frutose (Tab. X ) os níveis de catalase foram 
altos desde o início do crescimento não se alterando significa 
tivamente, exceto uma queda apés 24 horas de crescimento. En
tre as fontes de carbono testadas, a D-glucose (0,02 ymoles/ml) 
foi a fonte que permitiu a maior expressão da atividade da ca
talase (Tab. I ). SULEBELE & REGE (1968) observaram em S. ce-

que a biossíntese da catalase é favorecida por baixas
concentrações de glucose (14 ymoles/ml), sendo inibida por con 
centrações superiores a 42 ymoles/ml; o mesmo ocorrendo com 
lactato e frutose. Como ê sustentado por estes autores, a pre
sença de um substrato oxidável estimula a síntese da catalase 
pelo provimento de ATP além de garantir um suprimento constan
te de H2®2’ Em Saciemo/cie.̂  hnoLQÍliò (GREGORY <zt at., 1977) a 
biossíntese de catalase foi imediatamente suspensa apõs a adi
ção de glucose (0,5 p/v) ao meio de crescimento. HASSAN & FRI-
DOVICH (1978) demonstraram que a repressão da síntese da cata-



lase por glucose em E. zoZl envolvia repressão catabõlica, sen
do revertida pela adição de AMP ciclico. Este mesmo tipo de re
pressão havia sido demonstrado em E. coZZ por YOSPHE-PURER 
zt aZ. (1977). Pelo exposto acima organismos aerõbicos obrigatõ 
rios como o AzoóptAtZZum spp apresentam um sistema de regulação 
da síntese de catalase distinto dos anaerõbicos facultativos, 
anteriormente citados escapando a repressão catabólica por glu
cose.

Estudou-se mais detalhadamente o efeito do oxigênio sôbre 
o crescimento e a atividade da catalase (Fig. 6) verificando-se 
que o oxigênio promoveu um aumento nos níveis de catalase ati 
p(>2 inicial de 40%. Acima deste PO2 os níveis de catalase (uni
dades totais e atividade específica) decresceram paralelamente 
ao crescimento, demonstrando o efeito citotõxico e inativador 
que o oxigênio, e provavelmente seus metabõlitos exercem sôbre 
a catalase, O efeito citotõxico se manifestou em pÜ2 inferior â 
aquele de máxima atividade da catalase. Estes dados demonstram 
pela primeira vez que o crescimento de ÁzoòptAtZZum bAaòZZznòz 
em amónia ê sensível ã elevadas tensões de oxigênio isobárico. 
Convêm ressaltar que o crescimento em condições de fixação de 
nitrogênio ê extremamente sensível ao oxigênio devido a sensibi 
lidade da nitrogenase à repressão e inátivação pelo oxigênio.
A visualização destes fatos pode ser feita comparando os pC^ õ- 
timos para crescimento em amónia (40% de 02? Fig. 6) com os pa 
ra indução da nitrogenase (2,5% de 02? Fig. 12 e 14). Semelhan
temente, o efeito citotõxico e indutor das atividades de catala 
se, superõxido dismutase e peroxidase do oxigênio e seus metabõ 
litos em E. zoZt B foi demonstrado por HASSAN & FRIDOVICH 
(1977a).



0 efeito do metil viologen sobre o crescimento e os níveis 
da catalase de A. bsia.AZ-te.nAz (Sp7) foi também estudado visando 
determinar seu efeito citotõxico e indutor. Metil viologen na 
presença de oxigênio desvia ele'trons da cadeia respiratória 
transferindo-os para o oxigênio levando a formação de íons supe 
rôxido (FARRINGTON z t  a Z ., 1973, FRIDOVICH, 1978). 0 superõxido 
formado dismuta expontaneamente ou por ação da superõxido dismu 
tase produzindo H202 e 02 (McCORD & FRIDOVICH, 1968). O perõxi- 
do de hidrogênio reagindo com o superõxido na presença de cata-

p i O i
lizador (íons metálicos, p. ex. Fe , Cu ) forma o radical hi

*droxila (HABER-WEISS, 1934) , citado, por FRIDOVICH (1978). Segun 
do VAN HEMMEN & MEULIG (1977) é o radical hidroxila, e não o 
superõxido e perõxido de "per se", o responsável pelos efeitos 
citotõxicos. Metil viologen inibiu completamente o crescimento 
aerõbico do kzoApZtiZZZwm em concentrações iguais e superiores a 
10 yM. Entretanto, somente concentrações iguais ou superiores a 
esta de metil viologen foram capazes de aumentar os níveis de 
catalase, embora tenham provocado inibição completa do cresci
mento (Fig. 7 e 8) . Este fato sugere que o A z oApZstZZZum bsiaAZZzn 

AZ (Sp7) se protege da toxidez do metil viologen por um aumento 
da síntese da catalase (Fig. 7), e provavelmente da superõxido 
dismutase como demonstrado em E. coZZ (HASSAN & FRIDOVICH, 1977d 
1979). AzoApZsiZZZum bsiaAZZznAZ, apesar de responder a presença

'Vi' 'H
d e  m e t i l  v i o l o g e n  p o r  um a u m e n t o  d a  s í n t e s e  d a  c a t a l a s e  ê m u i t o  

s e n s í v e l  a o s  s e u s  e f e i t o s  c i t o t õ x i c o s  q u e  E .  zoZZ q u e  f o i  c a p a z  

d e  c r e s c e r  em m e i o  m í n i m o  a e r õ b i c o  em c o n c e n t r a ç õ e s  1 0 0  v e z e s  

m a i o r e s  (HASSAN & FRIDOVICH, 1 9 7 8 ) .

* HABER, F. & WEISS, J. Proc.R.Soc.London. Ser A 47: 332, 
1934.



A adição de metil viologen levou a um aumento significati
vo dos níveis de catalase de A. bhaillznòa (Fig. 9). Adicionado 
simultaneamente com o clorafenicol o efeito indutor do metil 
viologen não se expressou devido a inibição da síntese proteica. 
Portanto, hã necessidade de síntese proteica para que o efeito 
do metil viologen sobre os níveis de catalase se expresse. O 
efeito indutor do metil viologen é provavelmente indireto atuan 

do via ^2 ^ 2 e <“'om relaÇao ao efeito inibidor do cloranfeni_
col os dados apresentados não permitem concluir se o efeito do 
metil viologen se manifesta através da indução da catalase pro
priamente dita, ou através de uma proteína ativadora de uma hi_ 
potética prõ-catalase. A transformação da peroxidase em catala 
se em E. c.otÁ. foi sugerida por HASSAN & FRIDOVICH (1978) . 0 es 
clarecimento destas possibilidades envolveria o emprego de téc 
nicas radioimunolõgicas que entretanto não puderam ser realiza 
das. Por outro lado, com a remoção do metil viologen hã um au
mento imediato da atividade específica catalase (aproximadamen 
te 25%), seguido de um decréscimo progressivo (Fig. 10) e reto 
mada de crescimento. O decréscimo da atividade específica (ta
xa de decaimento = 0,90 hr) da catalase ê decorrente da dilui
ção pelo reinicio do crescimento (taxa de decaimento = 2,4 hr), 
associada a uma degradação efetiva da enzima como demonstrada 
pela queda nas unidades totais (Fig. 10). Fato semelhante foi 
descrito para a superõxido dismutase de E. coft B por HASSAN 
& FRIDOVICH (1977d).

O efeito do ^2 ^ 2 COIno indutor da catalase e inibidor do 
crescimento de AzoòpX,̂ .-ctZam bfiaò-itznòz (Sp7) foi demonstrado 
(Fig. 11). Padrão de indução por **2^2 semeihante f°i observado



por FINN & CONDON (1975) em Sa.Zmone.ZZa. typkZmuAZum, porém com 
máxima atividade de catalase se expressando em 80 yM. A concen 
tração de ^2^2 caPaz induzir atividade máxima de catalase 
depende logicamente dos níveis iniciais de catalase presentes. 
Células contendo baixos níveis de catalase são induzidas com 
menores concentrações de ^ 0 2  do que células contendo altos nj[ 
veis desta enzima, uma vez que esta remove efetivamente o H2®2 
adicionado.

A resistência do A. bAaòZZznòz (Sp7) a 1^02 foi quebrada 
com concentrações de ^02 superiores a 100 yM, como refletida 
pela redução do crescimento e a inibição da expressão da ativi. 
dade da catalase. Tomados em conjunto, estes resultados suge
rem uma participação da 1^02 na indução da catalase e sua ina- 
tivação (Fig. 11) .

Tendo estabelecido que O2, H2^2' e viologen levam a
um aumento nos níveis celulares de catalase, estudou-se o efei. 
to de altos níveis desta enzima no processo de expressão da 
atividade da nitrogenase, visando demonstrar um efeito prote
tor da catalase contra os efeitos tóxicos do oxigênio.

Células de A. bAaòZZznòz (Sp7) precondicionadas em 100% 
de O2 contendo 12 vêzes mais catalase que células precondicio
nadas em 20% de O2, expressaram máxima atividade da nitrogena
se no mesmo P*^- A primeira vista, estes resultados sugerem a 
ausência de um efeito protetor da catalase sobre a nitrogenase, 
uma vez que era esperado um deslocamento do p©2 de máxima ex
pressão da nitrogenase para a direita (DROZD & POSTGATE, 1970b) 
na presença de alta catalase. Entretanto, esta proteção se ma
nifesta quando se analisa o efeito de PO2 superiores ao ótimo



na expressão da nitrogenase. Desta maneira em 4,8% de 02 as 
células crescidas em 20% expressaram somente 15% da atividade 
máxima da nitrogenase, enquanto que células precondicionadas 
em 100% de 02, contendo alta catalase, foram capazes de expres; 
sar 47% de 02 desta atividade. Similarmente, em 60% a ativida
de da nitrogenase praticamente não se expressou nas células 
com baixa catalase expressando-se nas células com alta catala
se (18%), conforme Fig. 13 e 14.

Apresentando nível de catalase 3,7 vêzes superior ao A. 
bfiaAZZznAZ (Sp7) , o A. ZZpo^zfium (RG20a) exibiu uma nitrogena
se mais resistente a p02 maior que o suportado pelo A. bftaAZ- 
ZznAZ (Sp7). A aparente proteção assegurada pela catalase ã 
nitrogenase encontra apoio no p02 máximo (3%) de atividade da 
nitrogenase do A. ZZpo^zftum (RG20a) , comparado ao apresentado 
pelo A. bfia.AZZe.nAz (Sp7) no p02 de máxima atividade, conforme 
Fig. 15.

Os dados obtidos sugerem a participação da catalase no 
mecanismo de proteção da nitrogenase contra o oxigênio, no en
tanto para esclarecer definitivamente o mecanismo envolvido, 
outras abordagens deverão ser desenvolvidas.



CONCLUSÕES

1. Durante o crescimento do kzoòp-ÍKÁ.ttuLm spp ocorre dilui, 
ção da atividade especifica da catalase inicialmente existente, 
sob condições de agitação ou de fluxo de ar constantes. Degra
dação ativa da catalase ocorre quando as células são submetidas 
a baixas tensões de Ĉ .

2. 0 oxigênio induz a síntese da catalase em A. bfiOLò-ihinòe. 
(Sp7), como tambem exerce um efeito citotõxico sôbre a bactéria.

3. Metil-viologen leva a um aumento na atividade da catala 
se de A. bfiaòÁ.Zín&<L (Sp7) , sendo este efeito dependente de sín
tese proteica. Concentrações iguais ou superiores a 10 pM de 
metil-viologen inibem o crescimento do A. btiOL6Á,£o.nt>z (Sp7) .

4. Água oxigenada (^C^) induz a síntese da catalase ati
vidade observada em 10 yM de E^O^. Concentrações superiores a 
100 yM levam a uma inibição do crescimento e diminuição da ex
pressão da atividade da catalase.



5. Dentre as fontes de carbono testadas a D-frutose foi a 
que proporcionou melhor condição de crescimento, enquanto que
a  D - g l u c o s e  f o i  a  f o n t e  e n e r g é t i c a  q u e  p e r m i t i u  a  e x p r e s s ã o  d o s  

m a i o r e s  n í v e i s  d e  c a t a l a s e .

6. Células de A. bK&t>Á,L<LYit> e (Sp7) crescidas em 100% de 0^ 
contendo 10 vêzes mais catalase que as crescidas em 20%, apre
sentaram uma atividade de nitrogenase aparentemente mais resis
tente ao oxigênio.

7. A. t<LpoIztium (RG20a) apresentando uma atividade de cata 
lase 3,7 vêzes maior que A. bsiaò£le.n-!><i (Sp7) , mostrou uma ativi
dade de nitrogenase mais resistente ao oxigênio que o A. bfiaòi- 
ttnòí (Sp7) .
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