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RESUMO 

  
As cianobactérias são procariotos fotossintetizantes capazes de 

sobreviver em ambientes com condições adversas, inclusive na presença de 

metais pesados tal como o cádmio (Cd). Alguns mecanismos celulares de 

tolerância a metais pesados são o efluxo de íons e destoxificação intracelular. A 

proteína metalotioneína, a qual foi purificada e seqüenciada na cianobactéria 

Synechococcus sp. PCC7942, possui a capacidade de quelar alguns metais. A 

análise do produto gênico (RNAm e/ou proteínas) têm trazido informações 

interessantes sobre o metabolismo de células submetidas a situações estresse. 

Esse estudo teve como objetivo analisar as respostas das células da 

cianobactéria Synechococcus leopoliensis PCC7942 ao Cd. Para isto, foi 

analisado o padrão de crescimento das culturas, o acúmulo de Cd e a 

expressão de proteínas da cianobactéria na presença do metal. A concentração 

máxima de Cd tolerável pela cianobactéria de 3 µM foi determinada através do 

monitoramento do crescimento de culturas submetidas a diferentes 

concentrações do metal através da análise de DO750nm. As culturas crescidas 

nessa concentração do Cd apresentaram um prolongamento na fase de 
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adaptação e maior tempo de duplicação comparando-se as culturas controles 

(sem metal). O cádmio acumulado pelas células analisado usando  GFAAS 

apresentou valores variando entre 1,0 e 95 µg Cd•g-1 massa fresca, 

dependendo da fase de crescimento. A análise da especiação do Cd no meio 

de cultura BG-11 mostrou que havia disponível para as células 0,69 µM de Cd+2 

quanto se utilizava a quantidade máxima tolerável (3 µM). A análise de 

expressão diferencial de proteínas foi feita em culturas expostas a duas 

concentrações do metal, 3 µM (tolerável) e 100 µM (letal), durante 1 hora, as 

quais mostraram acúmulo de 15 e 30 µg Cd•g-1 massa fresca, respectivamente. 

A maioria das proteínas da cianobactéria separadas por eletroforese 

bidimensional (pH 3-10 e 4,5-5,5) mostrou pontos isoelétricos ácidos, entre a 

faixa de pH 4 e 6, e a presença de várias isoformas. Trinta proteínas foram 

expressas diferencialmente, sendo que no tratamento com 3 µM de Cd, duas 

proteínas foram induzidas e 11 reprimidas, e no tratamento com 100 µM, duas 

proteínas foram induzidas e 20 reprimidas. Entre as proteínas reprimidas, duas 

foram comuns em ambos os tratamentos, enquanto que as duas proteínas 

induzidas em cada tratamento foram diferentes. Algumas dessas proteínas 

identificadas através de MALDI-TOF foram a rubisco, a qual foi reprimida em 3 

µM de Cd; uma proteína da capa do carboxissoma, a qual foi induzida na 

presença de 100 µM de Cd; a proteína ligadora a DNA (Dpsa) e a isoleucil t-

RNA sintetase, ambas induzidas em 3 µM de Cd e reprimidas em 100 µM de 

Cd. Dessa forma, esses dados mostraram que duas das proteínas afetadas 

pelo Cd são componentes do sistema fotossintetizante (rubisco e capa protéica 

do carboxissoma), uma é expressa em condições de estresse oxidativo (Dpsa) 

e a outra está relacionada com a síntese de proteínas contendo isoleucina 

(isoleucil-tRNA sintetase). 
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ABSTRACT 
 

Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes capable of surviving in 

adverse environmental conditions, including the presence of heavy metals such 

as cadmium (Cd).  Some cellular mechanisms of heavy metal tolerance are ion 

efflux and intracellular detoxification. The metallothionein protein, which was 

purified and sequenced in the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC7942, 

possesses the ability to bind some metals.  The analysis of gene products 

(mRNA and/or proteins) has provided interesting information about cell 

metabolism under stress conditions. The aim of this study was to analyze the Cd 

response of the cyanobacterium S. leooliensis PCC7942 cells. For this purpose, 

the pattern of culture growth, cadmium accumulation, and cyanobacterial protein 

expression in the presence of the metal was analyzed. The maximum tolerable 

Cd concentration of 3 µM by the cyanobacterium was determined by monitoring 

culture growth submitted to different concentrations of the metal using OD750nm 

analysis. The cultures grown in this Cd concentration had an extended lag 

phase and a higher doubling time compared to the control cultures (without 

metal). Cadmium accumulated by the cells analyzed using GFAAS showed 
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values varying between 1.0 and 95 µg Cd•g-1 fresh matter, depending on the 

growth phase. Speciation analysis of Cd in the growth medium BG-11 showed 

that 0.69 µM of Cd2+ was available to the cells when the maximum tolerable 

amount was used (3 µM). Analysis of the proteins with differential expression 

was done using cultures exposed for 1 hour to two metal concentrations, 3 µM 

(non-lethal) and 100 µM (lethal), which showed accumulation of 15 and 30 µg 

Cd•g-1 fresh matter, respectively. The majority of the cyanobacterial proteins 

separated by two-dimensional electrophoresis (pH 3-10 and 4,5-5,5) showed pI 

between pH 4 and 6, and the presence of several isoforms. Thirty proteins were 

differentially expressed, where two proteins were up-regulated and 11 down-

regulated in the treatment with 3 µM of Cd and two proteins were up-regulated 

and 20 down-regulated in the treatment with100 µM of Cd. Among the down-

regulated proteins, two were common in both treatments while the two up-

regulated proteins from each treatment were different. Some of the proteins 

identified by MALDI-TOF were rubisco, which was down-regulated in 3 µM of 

Cd; a carboxysome shell protein, which was up-regulated in100 µM of Cd; the 

DNA-binding protein, Dpsa, and a isoleucyl-tRNA sinthetase, both up-regulated 

in 3 µM of Cd and down-regulated in100 µM of Cd. Thus, these data showed 

that the two proteins affected by Cd are components of the photosynthetic 

system (rubisco and carboxysome shell protein), one is expressed under 

oxidative stress condition (Dpsa) and the other one is related to protein 

synthesis containing isoleucine (isoleucyl-tRNA sinthetase). 

 

 

 



1  INTRODUÇÃO 

  
As cianobactérias são procariotos fotossintetizantes capazes de 

sintetizar clorofila a e ficobilinas (pigmentos que ajudam na captura de luz e 

participam da fotossíntese). Esse grupo de microrganismos tem uma longa 

história evolutiva, sendo que os seus ancestrais foram os responsáveis pela 

mudança nas condições da Terra de um ambiente anóxico para uma atmosfera 

com oxigênio. As cianobactérias ocorrem em diverso habitat e são capazes de 

sobreviver em situações adversas, incluindo ambientes salinos, altas 

temperaturas, alta radiação de ultravioleta, ambientes com escassez de 

nutrientes e presença de metais pesados  (Stal, 2000;  Castenholz & Garcia - 

Pichel, 2000;  Castenholz & Waterbury, 1989;  Bauld, 1981;  Whitton, 1991). 

Várias espécies de ianobactérias têm sido encontradas em ambientes 

contaminados com metais pesados  (Fiore et al., 1998).  (Robinson et al., 2000) 

sugere que o surgimento do oxigênio na Terra, presenciado pelos ancestrais 

das cianobactérias atuais, tenha provocado uma mudança na composição de 

metais da Terra e que isso teria influenciado no desenvolvimento de 

mecanismos de tolerância de cianobactérias a metais pesados. Entre os 

mecanismos de tolerância relacionada à indução da expressão gênica está a 

exclusão do metal da célula pela ação de transportadores na membrana e na 

captura e armazenamento intracelular do metal em componentes específicos da 

célula  (Fiore et al., 1998). Na cianobactéria Synechococcus sp. PCC7942, um 

mecanismo de destoxificação interna de metal bem descrito é a expressão da 

proteína metalotioneína. Esta proteína é rica em cisteína, a qual possui sítios de 

ligação para metais nos seus grupos sulfidrílicos. O estudo de expressão gênica   
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em cianobactéria tem sido facilitado pelas informações originadas do 

sequenciamento de genomas de algumas espécies, tais como a Synechocistis 

sp. PCC6803 (Kaneko et al., 1995) e a Thermosynechoccous elongatus   

(Nakamura et al., 2002). Além da capacidade de transformação genética 

identificada de ambas  espécies  (Grigorieva & Shestakov, 1982;  Iwai et al., 

2004; Onai et al., 2004).  

Estudos realizados até agora com mutantes e com produtos de 

expressão gênica dessas cianobactérias têm como enfoque principal a 

compreensão dos mecanismos envolvidos na fotossíntese (Kotani & Tabata, 

1998).  Os mecanismos moleculares e bioquímicos de tolerância a metais têm 

sido estudados em menor escala e ainda são poucas as informações 

disponíveis. Existe, portanto, necessidade de mais estudos sobre a capacidade 

de distinção entre respostas metabólicas que ocorrem em resposta a estímulos 

gerais, como temperatura e escassez de nutrientes e respostas provocadas por 

estímulos específicos, nesse caso, pelo metal. Uma das possíveis aplicações 

para essas informações está na biotecnologia ambiental. O entendimento dos 

mecanismos de toxicidade de metal sobre a célula assim como os mecanismos 

de tolerância podem auxiliar na manipulação de organismos utilizados para a 

limpeza de áreas naturais contaminadas por metais através de sua capacidade 

de acúmulo. Em muitos casos a atividade biodegradadora de algumas bactérias 

é inibida pela presença de metais, e a capacidade de tolerância por esses 

metais é importante. Outra aplicação que está sendo formulada é a construção 

de biosensores (Bontidean et al., 2000; Rouillon et al., 1999), onde no caso da 

Synechococus sp. PCC7942 constrói-se marcadores que são ativados 

quimicamente quando o gene da metalotioneína é transcrito na presença do 

metal. 

 

 

 



  3

O objetivo do presente estudo foi obter informações referentes às 

proteínas da cianobactéria Synechococcus leopoliensis PCC7942 que tem sua 

expressão afetada (induzidas ou reprimidas) pela presença do metal cádmio. 

Estudos de tolerância das células dessa cianobactéria ao cádmio também 

foram realizados visando conhecer as concentrações tóxicas deste metal para 

as células deste organismo. 

 



2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1  Cianobactérias 
 
2.1.1  Aspectos gerais 

As cianobactérias constituem o grupo maior, mais diverso, e mais 

amplamente distribuído de procariotos fotossintetizantes (Stanier & Cohen-

Bazire, 1977).  As células destes procariotos possuem um aparato 

fotossintetizante similar estrutural, molecular e funcionalmente àqueles contidos 

em cloroplastos. Devido a essas características, esses organismos já foram 

classificados como algas, sendo chamados de cianofíceas ou algas verde-

azuladas.  Porém, depois de feita a descrição da estrutura morfológica e 

química do envoltório celular como a de uma bactéria gram-negativa, estes 

organismos foram transferidos do Sistema Botânico de Classificação para o 

Sistema Bacteriano de Classificação (Stanier, 1977; Stanier & Cohen-Bazire, 

1977). Este grupo de organismos que era estudado apenas pelos ficologistas 

passou, também, a ser objeto de estudo dos microbiologistas. Observa-se, 

porém, um número ainda pequeno de estudos feitos por microbiologistas com 

estes organismos, em parte devido a esta característica dual de bactéria e 

planta. 

As cianobactérias produzem clorofila a e pigmentos chamados 

ficobilinas, que participam do sistema fotossintetizante (com exceção do gênero 

Prochlorothrix que produz clorofila b e não possui ficobilinas). Os termos 

cianofícea/cianobactéria originaram-se a partir do nome de uma classe de 

ficobilina, a ficocianina. A água é o doador inicial de elétrons durante a
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fotossíntese e o produto final é o oxigênio (Stanier, 1977; Stanier & Cohen-

Bazire, 1977). Essas características diferenciam as cianobactérias de outros  

procariotos fotossintetizantes, como as bactérias púrpuras e verdes (Imhoff, 

1992).  

 

2.1.2  História evolutiva e tolerância a ambientes adversos 

As cianobactérias possuem uma longa história evolutiva na Terra, 

podendo datar 3500 milhões de anos. A mudança de uma atmosfera anóxica 

para uma contendo oxigênio foi causada pela atividade fotossintetizante dos 

organismos ancestrais as cianobactérias atuais. Robinson et al. (2000) sugerem 

que um dos motivos para o sucesso desses organismos em ambientes 

considerados adversos para outros organismos foi devido a sua longa história 

evolutiva.  Eles consideram que a mudança na composição de metais nos 

ambientes primitivos, ocasionada pela liberação de oxigênio na atmosfera, pode 

ter influenciado na evolução de mecanismos de resistência a metais e 

surgimento de proteínas que utilizam metais em cianobactérias. Além da 

tolerância a metais, representantes deste grupo tem capacidade de tolerar 

outras condições ambientais adversas, tais como ambientes com pouco 

oxigênio e sulfeto livre (Stal, 2000), alta radiação ultra-violeta (Castenholz & 

Garcia - Pichel, 2000), altas temperaturas (Castenholz & Garcia - Pichel, 2000; 

Castenholz & Waterbury, 1989), ambientes altamente salinos (Bauld, 1981) e 

dessecação (Whitton, 1991). As cianobactérias também são capazes de realizar 

fotossíntese utilizando baixa intensidade luminosa (Paerl, 2000). 

 
2.1.3  Synechococcus leopoliensis PCC7942 

O gênero Synechococcus compõe um grupo de cianobactérias 

unicelulares e com divisão binária dentro da ordem Chrooccales. A taxonomia 

das cianobactérias é feita através da avaliação de caracteres morfológicos, 

fisiológicos e genotípicos. Para algumas cianobactérias, diferentes análises 

foram realizadas como a composição dos pigmentos fotossintetizantes, 
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composição lipídica, composição de base do DNA, tamanho do genoma 

(Kenyon et al, 1972; Herdman et al, 1979; Rippka et al, 1979, citados por 

Wilmotte, 1994). Ultimamente, também, têm-se feito comparações e 

agrupamentos entre diferentes linhagens através da análise de alguns genes 

conservados como o gene codificador do 16S rRNA (Honda et al., 1999; 

Robertson et al., 2001; Schönhuber et al., 1999), e também, com menor 

freqüência, o gene da ficocianina  (Baker et al., 2001; Neilan et al., 1995; Tillett 

et al., 2001).  

A linhagem utilizada neste estudo, a Synechococcus sp. PCC7942 já 

foi classificada como Anacystis nidulans (Rippka et al, 1979; Thiel & Wolk, 

1987, citados por Golden et al., 1989), e atualmente, observa-se na literatura 

como Synechoccocus elongatus (Wilmotte & Stam, 1984) e Synechoccocus 

leopoliensis (Grigorieva & Shestakov, 1976; Shestakov & Reaston, 1987), 

sendo este último nome adotado na Coleção de Culturas do Instituto Pasteur 

(www.pasteur.fr/recherche/banques/PCC/) 

 
2.2 Cianobactérias como modelo para estudos genéticos, bioquímicos e  

fisiológicos 
As cianobactérias unicelulares Synechococcus sp. e Synechocystis sp. 

têm sido utilizadas como organismos modelos em estudos, em sua maior parte, 

sobre os mecanismos envolvidos na fotossíntese.  A espécie Synechocystis sp. 

PCC6803 é naturalmente transformável (Grigorieva & Shestakov, 1982), e 

capaz de crescimento heterotrófico além do autotrófico, o que possibilitou 

estudos sobre os mecanismos de fotossíntese através de mutantes deficientes 

nos fotossistemas I e II (Kotani & Tabata, 1998). A teoria onde se propõe a 

origem dos cloroplastos a partir do engolfamento de um ancestral de 

cianobactéria por uma célula eucariótica e posteriores relações de simbiose tem 

recebido respaldos através dos estudos de homologia entre genes de 

cloroplastos e de Synechococcus sp. PCC6803 (Sigrun & Keegstra, 1999). A 

relação filogenética próxima entre cloroplastos e cianobactérias permite a 
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utilização deste  organismo como modelo para o estudo da fotossíntese em 

algas e plantas.  

A capacidade de transformar células de cianobactéria tem sido 

aprimorada com outras espécies além da Synechocystis sp. PCC6803, como na 

espécie de cianobactéria termofílica, Thermosynechoccous elongatus (Iwai et 

al., 2004; Onai et al., 2004).  

O genoma de algumas cianobactérias foram completamente 

seqüenciados e estão disponíveis no site Cyanobase 

(http://www.kazusa.or.jp/cyano) dentre elas o genoma da  Synechocystis 

PCC6803 (Kaneko et al., 1995) e  Thermosynechococcus elongatus BP-1 

(Nakamura et al., 2002).   

       

2.3  Estudos proteômicos em cianobactérias 
Após o sequenciamento do genoma da Synechocystis sp. PCC6803 foi 

realizada a análise do proteoma desta cianobactéria pelo mesmo grupo de 

pesquisadores (Sazuka & Ohara, 1997). Neste estudo, as proteínas foram 

separadas através da técnica de eletroforese bi-dimensional (2D-PAGE), 

tiveram suas extremidades N-terminais seqüenciadas (microsequenciamento) e 

130 proteínas foram identificadas através da comparação direta com os genes 

anotados provenientes do sequenciamento do genoma desta cianobactéria. 

Esses autores também testaram a eficiência da metodologia de separação e 

identificação de proteínas para a avaliação de genes diferencialmente 

expressos. Culturas de Synechocystis sp. PCC6803, previamente submetidas a 

fontes luminosas com diferentes intensidades, tiveram suas proteínas 

analisadas através de gel bi-dimensional. Três proteínas expressas 

diferencialmente foram selecionadas, sendo duas delas identificadas com 

sucesso. Sazuka et al. (1999) realizaram uma extensão do estudo proteômico 

de Synechocystis sp. PCC6803, utilizando a mesma metodologia de separação 

e identificação de proteínas, porém, fracionando as proteínas extraídas e 

promovendo uma separação entre as proteínas solúveis, insolúveis, da 

http://www.kazusa.or.jp/cyano
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membrana do tilacóide, e secretórias. Este fracionamento possibilitou uma 

melhor separação e um aumento no número de proteínas identificadas 

totalizando 227.  Entretanto, o método utilizado de sequenciamento da 

extremidade N-terminal foi classificado por Sazuka & Ohara (1997) limitante em 

alguns aspectos, como a ineficiência na identificação de proteínas com alto 

peso molecular (> 70 kDa) e de proteínas pouco abundantes. Esse autor propôs 

a utilização de métodos de espectrometria de massa, por apresentar maior 

sensibilidade e rapidez do que o de microsequenciamento. 

Em estudos posteriores sobre o proteoma da Synechocystis sp. PCC6803 a 

separação das proteínas continuou sendo realizada através de 2D-PAGE, 

porém a identificação passou a ser feita através de técnicas de espectrometria 

de massa, principalmente por MALDI-TOF (espectrometria de massa com 

ionização a laser e tempo de vôo).  

Diversos estudos sobre as proteínas constituintes das membranas desta 

cianobactéria foram realizados. Wang et al. (2000) estudaram as proteínas 

periféricas das membranas do tilacóides, identificando 78 proteínas entre 116 

proteínas analisadas. Huang et al. (2002) analisaram e identificou 57 proteínas 

da membrana plasmática e Huang et al (2004)1 identificaram 59 proteínas da 

membrana externa do envoltório celular. Herranen et al. (2004) estudaram os 

complexos de proteínas de membrana, encontrando complexos envolvidos no 

processo fotossintético de transferência de elétrons e formação de ATP 

(fotossistemas PSI e PSII, citocromo B6f e ATP sintase), quatro complexos 

contendo NAD(P)H desidrogenase tipo I, e outros complexos protéicos ainda 

não caracterizados. Um estudo sobre proteínas as solúveis da cianobactéria foi 

realizado por Simon et al. (2002), onde, das 192 proteínas analisadas, 105 

foram identificadas. 

                                                 
1 HUANG, F.; HEDMAN, E.; FUNK, C.; KIESELBACH, T.; SCHRÖDER, W.; NORLING, B. 

Isolation of outer membrane of Synechocystis sp. PCC 6803 and its proteomic 
characterization. Molecular & Cellular Proteomics, 2004. /No prelo/ 
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2.4 Estudo de expressão diferencial de genes de cianobactérias em 
situações de estresse 

Os estudos mais comuns sobre regulação gênica em cianobactérias em 

situações de estresse avaliam os seguintes fatores ambientais: a escassez de 

nutrientes, a intensidade de luz recebida e variação da temperatura ambiental 

fora da faixa ótima. Alguns desses estudos são apresentados a seguir. 

 
2.4.1 Respostas à escassez de nutrientes e diferentes intensidades 

luminosas 
Algumas respostas metabólicas à escassez de nutrientes são específicas 

a um determinado nutriente e outras são gerais para um grupo de nutrientes. 

No primeiro caso, há um aumento na síntese de sistemas de transporte 

específico e de enzimas que transformam formas inacessíveis de nutrientes 

naquelas que as células podem utilizar. No segundo caso, há mudanças na 

morfologia celular, nas reservas intracelulares de nutrientes, e na atividade de 

diversos processos metabólicos, inclusive a fotossíntese (Grossman et al., 

1994).  A escassez de micronutrientes como o ferro e o cobre pode ocasionar a 

expressão de proteínas que não apresentam estes metais em sua estrutura, 

substituindo aquelas que os apresentam em sua estrutura.  

O ferro, considerado essencial para a célula, quando escasso provoca, 

em algumas cianobactérias, a substituição da metalo-proteína ferrodoxina, 

componente da cadeia fotossintética de transporte de elétrons, pela flavodoxina 

(Bryant, 1986; Laudenbach et al, 1988; Fillat et al, 1991; Bottin & Lagoutte, 

1992, citados por Grossman et al., 1994) através da indução da transcrição 

desta última.  

Alguns genes que tem sua expressão aumentada durante a escassez de 

ferro são os idiA, idiB , isiA e isiB (Yousef et al., 2003). Sendo que, já foi 

relatado em Synechocystis sp. PCC6803 a indução dos dois últimos genes em 

situações de estresse salino (Fulda et al., 2000). Quando há limitação do cobre, 

algumas cianobactérias são capazes de substituir a plastocianina, a qual 
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contém cobre em sua estrutura, pelo citocromo c553 (Ho & Krogmann, 1984; 

Bryant, 1986; Sandmann, 1986; Briggs et al, 1990, citados por Grossman et al., 

1994). Foi demonstrado em diversos estudos com Synechococcus sp. que a 

escassez do macronutriente nitrogênio provoca a degradação de 

ficobiliproteínas, os principiais pigmentos de captura de luz do sistema 

fotossintetizante, e de outras proteínas. Esse processo, conhecido como 

clorose, pode ser rapidamente revertido pelo acréscimo de nitrogênio no meio 

(Görl et al., 1998). Em estudos sobre a limitação de outro macronutriente, o 

fósforo, demonstrou-se o acúmulo da proteína periplasmática fosfatase alcalina 

em Synechococcus sp. PCC 7942 (Block & Grossman, 1988). 

A degradação das ficobiliproteínas ocorre em resposta a outros 

estresses ambientais além da escassez de nitrogênio, como a alta intensidade 

luminosa. A proteína que provavelmente desencadeia esse processo de 

degradação é a NblA (Collier & Grossman, 1994), a qual tem sua expressão 

controlada pela  proteína NblR (Schwarz & Grossman, 1998).   

A exposição de cianobactérias e plantas a raios intensos de luz ocasiona 

um mecanismo bem conhecido, a troca das subunidades D1 do fotossistema II, 

promovendo maior resistência aos danos foto-oxidativos nas células. Nesse 

processo, a transcrição do gene expresso em situações de baixa luminosidade 

(psbAI) é reduzida, e outros dois genes (psbAII e psbAIII)  tem seu nível de 

transcrição aumentado. Em Synechococcus sp. PCC7942, outro gene que tem 

sua expressão aumentada em alta luminosidade e com incidência de luz ultra-

violeta é o hliA (Bustos et al., 1990). 

 

2.4.2  Respostas a altas temperaturas 
Organismos pertencentes aos domínios Archaea, Bacteria e Eukarya 

possuem um sistema conservado de resposta a altas temperaturas. Neste 

sistema há indução de proteínas de choque térmico ou proteínas “heat shock” 

(hsp).  Esse mecanismo foi mais bem estudado em E.coli dentre as bactérias 

(Webb, 1994), porém, a resposta de proteínas de choque térmico em 
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cianobactérias é semelhante a da E. coli. A mudança de temperatura causa, em 

minutos, a repressão de algumas proteínas e superexpressão de outras. Dentre 

as proteínas superexpressas, há cinco que são conhecidas por atuar como 

chaperonas moleculares, a DnaK, DnaJ, GroEL, GroES e GrpE, as quais 

modulam várias tipos de reações proteína-proteína. Essas proteínas mediam a 

união de polipeptídeos e a reestruturação da forma tridimensional de proteínas 

desnaturadas. A expressão das proteínas de choque térmico não ocorre apenas 

como resposta a estresse térmico, pelo contrário, várias outras fontes de 

estresse podem desencadear esta reação, entre eles, escassez de carbono e 

fosfato, exposição a etanol, antibióticos e metais pesados. A indução das 

proteínas de choque térmico está sob controle do ativador σ32, produto do gene 

rpoH Este fator σ liga-se ao centro da RNA polimerase e permite que esta 

reconheça os promotores dos genes codificadores para as proteínas de choque 

térmico (Grossman et al, 1984 citado por  Webb, 1994). 

 

2.4.3  Respostas a metais pesados 
Os mecanismos moleculares mais estudados em cianobactérias 

expostas a metais pesados é a indução do sistema de proteínas de choque 

térmico, o aumento na atividade de enzimas anti-oxidantes e, no caso da 

Synechococcus sp. PCC7942, a expressão da proteína seqüestradora de 

metais metalotioneína.  

As metalotioneínas são um grupo de proteínas de baixo peso molecular 

(<10 kDa) ricas em cisteína. A ligação dos metais é feita nos grupos sulfidrílicos 

desse aminoácido. Através do sequenciamento do genoma de algumas 

cianobactérias e pseudomonas, observou-se que seqüências de prováveis 

genes (ORFs – quadros abertos de leitura) eram semelhantes ao gene que 

codifica para a metalotioneína, porém, dentro do domínio Bacteria, somente em 

Synechococcus sp. PCC7942 o gene que codifica para esta proteína, bem 

como a proteína em si foram isolados e seqüenciados (Huckle et al., 1993; 
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Robinson et al., 1990). Recentemente, a estrutura dessa proteína foi descrita na 

literatura (Blindauer et al., 2001). 

Esta proteína pode ser induzida pela presença dos metais zinco, cádmio, 

mercúrio, cobre, cobalto, crômio e níquel (Huckle et al., 1993). Os genes da 

metalotioneína estão arranjados em um operon chamado smt, o qual contém o 

gene codificador smtA e o repressor smtB. O repressor SmtB se liga a região 

promotora impedindo a transcrição da metalotioneína. Quando há metal no 

meio este interage com o repressor, através de uma região rica em cisteína, 

possibilitando a expressão da metalotioneína (Erbe et al., 1995).  

 

2.5  Efeitos tóxicos de metais pesados em cianobactérias e mecanismos 
de tolerância  

O efeito dos metais sobre o estado fisiológico da célula pode ser 

classificado, segundo alguns autores como benéfico, maléfico ou indiferente 

(Beveridge et al., 1997). Os metais classificados como maléficos, ou tóxicos, 

não possuem função conhecida na célula, podendo-se citar: Ag, Cd, Sn, Au, 

Hg, Tl, Pb, Bi, e Al. De maneira general, a toxicidade que esses metais exercem 

na célula é devido a habilidade destes de estabelecerem pontes estáveis com 

componentes celulares. Eles podem causar destruição da membrana 

(citoplasmática e de componentes celulares) através da peroxidação de lipídios, 

interagir com enzimas e interferir em sua atividade, e causar dano direto ao 

DNA (Aruoma et al, 1991; Gutteridge et al, 1990; Kronmann et al, 1984; 

Schreurs & Rosenberg, 1982; Beyersmann, 1994, citados por Rouch et al., 

1995). 

Alguns mecanismos de toxicidade do cádmio em células de 

cianobactérias foram estudados. Um deles é a ligação do cádmio a enzimas 

posteriormente ao deslocamento do zinco. Alguns exemplos de enzimas 

inibidas pela ação deste metal são a fosfatase alkalina, anidrase carbônica, 

dipeptidase e aldolase (Valle & Ulmer, 1972, citado por Vymazal, 1987). Rachlin 

(1984) observou que em Anabaena flos-aquae a presença do cádmio causava 
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redução na área dos tilacóides, a mudança na estrutura e número de alguns 

inclusões celulares como os grânulos de polifosfato, inclusões lipídicas, 

grânulos de cianoficina, e mudança no volume das camadas do envoltório 

celular. Singh & Yadava (1984) observaram em culturas de Anacystis nidulans 

que a presença de cádmio inibiu a captura de íons amônio e fosfato pelas 

células. Bolaños et al. (1992) demonstraram que o cádmio causa uma redução 

no conteúdo de Ca2+ e Mg2+, causada provavelmente pela competição entre o 

Cd2+ e esses íons por sítios de ligação celular. Bolaños et al. (1992) 

propuseram que o decréscimo dos íons Ca2+ poderia explicar a alteração no 

crescimento e divisão celular que o cádmio promove, e que a substituição do 

Mg2+ pelo Cd2+ poderia estar relacionado com a diminuição na quantidade de 

clorofila nas células e isso poderia explicar o decréscimo nas taxas de 

fotossíntese. 

Os mecanismos de tolerância a metais tóxicos descritos em 

cianobactérias são precipitação extracelular do metal, ligação dos íons a uma 

camada de mucilagem que envolve a célula, presença de uma membrana com 

permeabilidade seletiva para certos íons, exclusão dos íons por sistemas ativos 

de transporte, captura intracelular dos íons por proteínas, e armazenamento em 

algumas inclusões celulares como os grânulos de polifosfato. Neste último 

mecanismo, o metal no interior da célula é retido nessas inclusões celulares 

diminuindo a sua interação com outros componentes celulares e impedindo a 

sua ação nociva. 

Ferianc et al. (1998) estudaram a expressão gênica de E. coli em 

situação de estresse causado pela presença de cádmio, utilizando-se as 

técnicas de gel-bidimensional e sequenciamento do N-terminal. As proteínas 

foram classificadas em dois grupos: (1) Proteínas expressas em resposta a um 

estímulo específico (cádmio). Este grupo era composto pela quinase adenilada, 

proteína-W, H-NS, UspA, a proteína de choque térmico frio G041.2 e sete 

proteínas não identificadas. (2) Proteínas expressas em resposta a mais de um 

estímulo (resposta generalizada). Este grupo era composto por proteínas de 
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choque-térmico, proteínas envolvidas em estresse oxidativo e SOS. As 

proteínas dos dois grupos foram expressas apenas durante o período em que o 

crescimento celular estava afetado, depois da adaptação ao cádmio elas 

tiveram sua expressão suprimida. 

 

2.6  Biotecnologia ambiental 
Os microrganismos capazes de sobreviver na presença de metais 

tóxicos, seja devido a mecanismos de exclusão ou imobilização intracelular do 

metal, podem ser utilizados na aplicação de técnicas de biotecnologia ambiental 

como o monitoramento de áreas naturais contaminadas por metais ou, até 

mesmo, na sua recuperação. 

A capacidade de remoção de metais de águas contaminadas já foi 

descrito em diversas espécies de cianobactéria. A captura de metais do meio 

pelas cianobactérias geralmente envolve duas etapas: a passiva, que envolve a 

adsorção de cátions a grupos carregados negativamente presentes no 

envoltório celular, e a ativa, onde ocorre a internalização dos cátions ligados ao 

envoltório por mecanismos de transporte envolvendo atividade metabólica da 

célula. Esses mecanismos já foram descritos para o cádmio, cobre e zinco em 

Anacystis nidulans e em Chrococcus paris, para o níquel, mercúrio e cromo em 

Anabaena cylindrica, Nostoc calcícola e Anabaena doliolum, respectivamente 

(Campbell & Smith, 1986; Les & Walker, 1984; Pandey & Singh, 1993; Dubey & 

Mallick, 1992; Schecher & Driscol, 1985; Shehata & Whiton, 1982; Singh, 1985; 

Singh & Yadava, 1985; Verma & Singh, 1991, citados por Fiore et al., 1998). 

Gardea-Torresdey et al. (1998) utilizaram células de Synechococcus 

sp. PCC7942 como biomassa imobilizada em sílicas empacotadas em uma 

coluna, e observou que esse sistema removia íons de águas contaminadas por 

cobre, chumbo, níquel, cádmio e chumbo. Nesse sistema, foram possíveis a 

adsorção e eluição dos metais em vários ciclos sem perder a sua capacidade 

de remoção dos metais do meio. Esses autores sugerem que a super-
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expressão da metalotioneína em Synechococcus sp. PCC7942 manipuladas 

geneticamente poderia aumentar a capacidade de captura dos metais. 

Alguns trabalhos relatam o estudo da utilização de biomassa de 

cianobactérias e algas para aumentar a sensibilidade das análises e 

quantificação, por espectrometria, de metais traços presentes em 

concentrações muito baixas nas amostras (partes por trilhão e partes por 

bilhão). Isso ocorreu através da pré-concentração desses metais realizada pela 

ação acumuladora desses organismos (Shengjun & Holcombe, 1991; Harris & 

Remelow, 1990; Nakajima et al, 1982; Zimmik & Sneddon, 1988; Jeffers et al, 

1989, citados por Maquieira et al., 1994).  

A construção de sistemas de detecção de metais no meio utilizando-se 

mecanismos biológicos de resposta a metais também é relatado na literatura. A 

região do DNA do microrganismo relacionada à resposta a metais foi ligada ao 

gene repórter lux, e quando essa região era transcrita resultava na emissão de 

luz devido à ação da luciferase. (Corbisier et al, 1993; Corsibier et al, 1999, 

citados Bontidean et al., 2000). Nesse sistema é feita a detecção dos metais 

que estão biodisponíveis para a célula. Em outros sistemas desenvolvidos para 

a detecção de metais utilizando-se propriedades metabólicas de 

microrganismos, a atividade acumuladora de metais pela metalotioneína e a 

interferência causada no sistema fotossintetizante por metais e pesticidas é 

traduzida em sinais elétricos (Bontidean et al., 2000; Rouillon et al., 1999).  

Os sistemas biotecnológicos apresentados acima estão em sendo 

aperfeiçoados e não constituem, ainda, técnicas robustas para aplicação. O 

entendimento dos mecanismos moleculares e bioquímicos envolvidos nas 

respostas de microrganismos a metais tóxicos pode trazer colaborações ao 

aperfeiçoamento dessas técnicas. 

 



3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1  Cultivo da cianobactéria 

A cianobactéria Synechococcus leopoliensis PCC7942 foi obtida pelo 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular do CENA da coleção de culturas do 

Instituto Pasteur, Paris, França. Essa linhagem é mantida em meio de cultura 

liquido BG-11 (Allen, 1968), pH 7,4, em temperatura controlada de 25°C, e com 

iluminação fluorescente constante de 40 µmoles m2•s-1. Essas condições de 

crescimento foram utilizadas em todos os experimentos desenvolvidos neste 

trabalho. 

 

3.2  Reagentes químicos utilizados 
Os reagentes utilizados no preparo do meio de cultura BG-11 de grau 

de ultra-pureza foram obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA) e Merck 

(Dramstadt, Alemanha). 

 
3.3  Curva de crescimento da cianobactéria 
 O crescimento das culturas da cianobactéria foi monitorado através da 

medida da densidade ótica usando o espectrofotômetro Lambda Bio (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA), no comprimento de onda 750 nm de acordo 

com Lee et al. (1991) e Thompson et al. (2002). Esse experimento foi realizado 

utilizando uma cultura inicial (inóculo) de dez dias de idade. Para a obtenção de 

inóculos com valores padronizados de densidade ótica (DO750nm) próximos de 

0,08, essa cultura inicial de cianobactéria foi concentrada através de 

centrifugação (12000 xg, 5 minutos, 4ºC), sendo o sobrenadante descartado. O 
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precipitado foi ressuspendido em 5 mL de meio  BG-11 e alíquotas de 200 µL 

dessa cultura ressuspendida foram inoculadas em 20 frascos erlenmeyers de 

50 mL contendo 20 mL de meio líquido BG-11. Essas culturas foram mantidas 

nas condições descritas anteriormente (item 3.1), e seu crescimento foi 

monitorado através de amostragens a cada 48 horas durante um período de 8 

dias (0, 2, 4, 6 e 8 dias). Em cada época de amostragem foram retiradas 

alíquotas (1 mL) de culturas de três erlenmeyers diferentes (três repetições) e 

feitas determinações de DO750nm. Também foi realizada a contagem de células, 

seguindo o método de contagem de cianobactérias unicelulares descrito por 

Vieira et al. (2003). Nessa contagem utilizou-se a câmara de contagem de 

células Fuchs-Rosenthal (Bright line, Boeco, Alemanha) e um microscópio ótico 

(Zeiss, Bonn, Alemanha) no aumento de 400 vezes. 

 As médias e desvios padrões dos valores das medidas de densidade 

ótica e número de células das três repetições de cada amostragem foram 

calculadas e a correlação entre esses dois parâmetros foi determinada. Essa 

correlação foi usada para obter valores de número de células em experimentos 

posteriores de curva de crescimento onde apenas as medidas de densidade 

ótica foram realizadas.  

O gráfico da curva de crescimento foi traçado a partir das médias dos 

valores de contagem de células das triplicatas, utilizando-se o programa 

SigmaPlot versão 4.01 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Através desta curva 

foram analisadas as fases de crescimento (adaptação, logarítmica e 

estacionária) das culturas. A partir desta primeira curva foi feito o planejamento 

dos experimentos de avaliação da dose máxima de cádmio tolerável pela 

Synechococcus leopoliensis PCC7942 e de análise comparativa do proteoma 

da cianobactéria em resposta ao cádmio, descritos a seguir.



  

 

18

3.4  Determinação da dose máxima de Cd tolerável pela Synechococcus 

leopoliensis PCC7942 e curva de crescimento da cianobactéria na 
presença de cádmio 

A concentração máxima de cádmio tolerável pela Synechococcus 

elongatus PCC7942 foi determinada através da avaliação de crescimento das 

culturas. Inóculos (3 mL) da cianobactéria, retirados de uma cultura na fase final 

logarítmica de crescimento (DO750nm 2,0), foram adicionados em erlenmeyers 

de 125 mL contendo 50 mL de meio BG-11 e concentrações de 1, 3 e 5 µM de 

CdCl2 (Merck).  O crescimento das cianobactérias na presença de diferentes 

concentrações do metal foi monitorado através da leitura da densidade ótica 

destas culturas, num intervalo de 48 horas, utilizando-se o espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 750 nm (conforme descrito no item 3.3). O número de 

células das culturas amostradas foi estimado através dos valores obtidos de 

densidade ótica (conforme citado no item 3.3). A partir do número de células 

foram determinados as fases de crescimento e o tempo de geração. 

O gráfico de curva de crescimento foi traçado utilizando-se o programa 

SigmaPlot ver. 4,01 (SPSS Inc.) e o tempo de geração (g), também chamado 

de tempo de duplicação, foi calculado utilizando-se a seguinte equação:  

  

LogBLogb
tg
−

=
2log   

  
onde:  

g  = tempo de geração 

B = Número de células em algum ponto do início da fase logarítmica 

b = Número de células em algum ponto do fim da fase logarítmica 

t = Intervalo de tempo, em horas, entre B e b 
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3.5 Curva de crescimento de culturas na presença da máxima 
concentração tolerável de cádmio e acúmulo do metal pelas células 

Todos os materiais utilizados neste ensaio foram previamente lavados 

com HNO3 10% e água ultra-pura para minimizar a contaminação ambiental por 

metais.  

Depois de definida a concentração máxima de cádmio tolerável pela 

cianobactéria foram analizados o crescimento e acúmulo de metal pelas células 

nesta concentração do metal. O experimento de curva de crescimento foi 

realizado a partir de 2 inóculos retirados no final da fase logarítimica de 

crescimento, o primeiro, obtido de células crescidas em meio BG-11 sem metal 

(controle), e o segundo de células crescidas em meio BG-11 com 3 µM de Cd  

(essa concentração de cádmio foi escolhida baseando-se nos resultados 

obtidos no ensaio de tolerância). Para a obtenção da quantidade de inóculo que 

resultasse em densidade celular inicial de valores próximos a DO750nm 0,08, 

essas culturas de cianobactérias foram concentradas através de centrifugação 

(12000 xg, 5 minutos, 4ºC), sendo o sobrenadante descartado. Os precipitados 

do controle e da cultura com metal foram ressuspendidos em 6 mL de meio BG-

11. Sessenta erlenmeyers de 50 mL contendo 20 mL de meio BG-11, sendo 30 

com 3 µM de Cd e 30 sem Cd, foram inoculados com 200 µL do precipitado 

ressuspendido em 6 mL de meio BG-11 proveniente da cultura crescida na 

presença do metal e da cultura sem metal, respectivamente.  As culturas 

inoculadas nos 60 frascos de erlenmeyers cresceram nas condições descritas 

anteriormente (item 3.1), sendo as amostragens realizadas a cada 48 horas, em 

triplicata, no período de 12 dias (0, 2, 4, 6, 8 e 12 dias). Em cada amostragem 

foram retiradas alíquotas do controle e do tratamento com metal para as 

medidas de crescimento através da densidade ótica. Também foram coletadas 

amostras para a quantificação de cádmio acumulado pelas células. 

O número de células das culturas amostradas foi estimado através dos 

valores obtidos de densidade ótica (conforme citado no item 3.3). A partir do 

número de células foram determinados as fases de crescimento e o tempo de 
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geração. O experimento de curva de crescimento foi realizado duas vezes 

Experimento 1 e 2). 

O cádmio acumulado pelas células foi analisado em culturas no início e 

fim da fase logarítmica, e na fase estacionária. Essas amostras foram 

concentradas através de centrifugação (12000 xg, 4ºC, 5 min) e lavadas três 

vezes com 0,5 mL de EDTA 5 mM (forte quelante de metais) pH 8,0, para a 

remoção dos íons metálicos adsorvidos no envoltório celular das células de 

cianobactérias. Após a lavagem, os precipitados foram pesados, pois a 

concentração de cádmio contido nas cianobactérias foi calculada, 

posteriormente, utilizando-se o valor da massa fresca das células precipitadas. 

A quantificação do cádmio contido nas células da cianobactéria das amostras 

controles e com 3 µM de cádmio foi realizada usando o espectrômetro de 

absorção atômica Varian SpectrAA-220 (Varian, Mulgrave, Victoria, Austrália) 

equipado com forno GTA 110 para aquecimento do atomizador de grafite.  

 
3.6 Especiação do CdCl2 no meio de cultura BG-11 

O comportamento do CdCl2 nas concentrações 1, 5, 3 e 100 µM no 

meio de cultura BG-11, ou seja, a formação de espécies químicas de cádmio 

através das interações deste metal com os componentes do meio de cultura 

(sais e complexantes de metal) foi avaliado usando o programa Visual 

MINTEQA2 ver. 2.23 (Allison et al., 1990). Esse programa de computador, 

disponível no sítio http://www.lwr.kth.se/English/OurSoftware/vminteq/,  calcula 

a atividade e concentração das espécies químicas em solução.  Para essa 

análise, foi feita a entrada no programa dos componentes do meio de cultura 

com suas respectivas concentrações e as diferentes concentrações de cádmio. 

Estabeleceram-se, também, as condições ambientais de pH 7,4 e temperatura 

25ºC.  

Esta análise foi realizada visando conhecer a concentração da forma 

iônica Cd+2, considerada a mais tóxica do cádmio no meio de cultura onde as 
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células de cianobactérias tiveram o seu crescimento e expressão gênica 

avaliados. 

 
3.7 Estudo comparativo de proteomas de Synechococcus leopoliensis 

PCC 7942 em resposta ao cádmio 
 

3.7.1  Reagentes químicos utilizados 
Durante as etapas de focalização isoelétrica, corrida eletroforética e 

coloração do gel, foram utilizados reagentes com grau de ultra-pureza 

provenientes da Amersham plus One (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, 

EUA), Sigma (St. Louis, MO, EUA), Merck (Dramstadt, Alemanha) e Invitrogen 

(Carlsbad, CA, EUA). 

 
3.7.2  Cultivo das cianobactérias e adição de cádmio 

De uma cultura no final da fase logarítmica (DO750nm 2,0), crescendo 

em erlemeyer de 1000 mL contendo 500 mL de meio BG-11, nas condições 

descritas no ítem 3.1 e sob agitação constante (110 rpm), foram retirados três 

alíquotas de 150 mL sendo cada uma transferida para um frasco erlenmeyer 

esterilizado de 500 mL. No primeiro erlenmeyer foi adicionado 3 µM de cádmio 

(máxima concentração tolerável), no segundo foi adicionado 100 µM de cádmio 

(quantidade letal) e no terceiro não foi adicionado metal (controle). Os frascos 

foram incubados durante uma hora na câmara de crescimento com luz e 

temperatura constantes (condições descritas no item 3.1). Após permanecerem 

em contato com o cádmio durante uma hora, as células foram concentradas 

através de centrifugação (12000 xg, 4ºC, 5 minutos). As células precipitadas 

foram lavadas três vezes com uma solução de 10 mM de Tris-HCl pH 8,8, 3 mM 

de KCl e 50 mM de NaCl (numa relação de 10 mL de solução para 100 mL de 

cultura de cianobactérias) para remoção de polissacarídeos e íons metálicos 

aderidos reversivelmente na parede celular das células. 
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A exposição das células de cianobactérias a essas duas doses de 

cádmio durante uma hora foi realizada duas vezes em tempos diferentes. 

 Para todos os tratamentos (controle, 3 e 100 µM cádmio) foram 

coletadas alíquotas de 1,5 mL de culturas, as quais foram processadas para a 

quantificação de cádmio acumulado pelas células, conforme descrito no ítem 

3.4.4 

 

3.7.3  Extração e quantificação de proteínas 
A extração de proteínas das células de cianobactérias expostas e não 

expostas às duas doses de cádmio nos diferentes tempos foi realizada usando 

uma metodologia desenvolvida para extração de proteínas da bactéria Xylella 

fastidiosa (Bellato et al.,2003)1, conforme descrita a seguir. 

As células de cianobactérias precipitadas e lavadas conforme citado 

acima, foram ressuspendidas em uma solução com 50 mM de Tris-HCl pH 8,8, 

1,5 mM de MgCl2, 1,0 mM de EDTA, 10,0 mM de ditiotreitol (DTT) e uma 

mistura de inibidores de proteinases (Cocktail set II, cat. nº 539132, 

Calbiochem, Merck) numa relação de 5 mL dessa solução para 20 g de células. 

As células contidas nessa solução foram rompidas mecanicamente através do 

sistema de ruptura de células BioNeb (Glas-Col, Terre Haute, IN, EUA) a uma 

pressão de 8 kgf cm -2 e com uma taxa de fluxo de nitrogênio de 17,0 L min-1. 

Em seguida, adicionou-se 0,1% de dodecil sulfato de sódio (SDS) e foi deixado 

incubando durante 15 minutos na temperatura de aproximadamente 25ºC, 

visando otimizar o rompimento das células. Após esse período, as amostras 

foram centrifugadas a 8000 xg, a temperatura de 4ºC, por 2 minutos e o 

sobrenadante contendo as proteínas foi reservado, sendo que o precipitado 

  
11BELLATO, C.M.; GARCIA, A.K.M.; MESTRINELLI, F.;  TSAI, S.M.;  MACHADO, M.A.;  

MEINHARDT, L.W.  The induction of differentially expressed proteins of Xylella fastidiosa 
with citrus extract. Brazilian Journal of Microbiology, 2004. /Trabalho submetido/ 
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contendo outros compostos celulares foi descartado. Três alíquotas de 50 µL 

foram retiradas do sobrenadante para a quantificação da concentração de 

proteína através da comparação com uma curva padrão de BSA (soro de 

albumina bovina), de acordo com o método de Bradford (1976). O restante das 

amostras foi separado em alíquotas de 75 µg, as quais foram acondicionadas 

em tubos de eppendorf, liofilizadas e armazenadas a --20ºC. Todos os passos 

descritos acima foram realizados com as amostras sendo manuseadas no gelo 

para evitar a degradação das proteínas. 

 

3.7.4 Eletroforese bidimensional 
 

3.7.4.1 Focalização isoelétrica (primeira dimensão) 
A separação das proteínas foi primeiramente realizada de acordo com 

os seus pontos isoelétricos (pI), através do processo de focalização isoelétrica 

(IEF) utilizando-se o sistema IPG (Immobilized pH Gradient gel strips – 

Amersham Biosciences). As amostras de proteínas provenientes dos 

experimentos realizados foram separadas utilizando-se as fitas de gradiente de 

pH 4,5-5,5 e 3-10. As etapas descritas a seguir foram conduzidas conforme 

protocolo desenvolvido por Bellato et al. (2003)1. 

As alíquotas de 75 µg de proteínas acondicionadas em tubos eppendorfs 

provenientes dos tratamentos controle e diferentes doses de metal (3 e 100 µM 

de cádmio) foram ressolubilizadas em uma solução de eletro-focalização 

composta por 123 µL de água ultrapura esterilizada, 9M de uréia, 6% de chaps 

(detergente não iônico), 75 mM de DTT, 0,006% de azul de bromofenol e 0,8% 

de anfolina (tampão IPG- Amersham Biosciences para os pH 4,5-5,5 e 3-10, 

correspondentes as fitas utilizadas), totalizando um volume final de 400 µL. 

Nessa solução, as proteínas são desnaturadas e suas pontes dissulfeto 

reduzidas. Após permanecerem por 30 minutos em temperatura ambiente 

(aproximadamente 25ºC) nessa solução, as proteínas foram centrifugadas a 

8000 xg por 2 minutos, visando separar por precipitação as proteínas solúveis 
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das insolúveis e demais impurezas. Após a centrifugação, o sobrenadante 

(proteínas solúveis) foi aplicado em fitas com gradiente de pH imobilizado linear 

(pH 4,5-5,5 ou 3-10, 18 cm). A reidratação das fitas foi feita a 20ºC por 9 horas 

no sistema focalizador IPGphor (Amersham Biosciences). As condições de 

corrida eletroforética foram 30 V - 6 hrs, 150 V - 1 h, 350 V - 1 h, 500 V - 1 h, 

1000 V - 1 h, 3000 V - 1 h e 5000 V até atingir um total de 65000 V-h (pH 3-10) 

e 75000 V-h (pH 4,5-5,5). 

A focalização das amostras dos três tratamentos (controle, 3 e 100 µM 

de cádmio) foi feita simultaneamente.  

  

3.7.4.2 Equilíbrio da fita 
O equilíbrio da fita de gradiente de pH possibilita a transição das 

amostras da primeira para a segunda dimensão, pois confere as proteínas uma 

carga total negativa e mantém as pontes dissulfeto reduzidas, possibilitando a 

corrida eletroforética. Nesta etapa, as fitas foram incubadas em duas soluções, 

a primeira, composta por 6 mL de 500 mM de Tris-HCl pH 8,4, 6 M de uréia, 

30% de glicerol, 2 % de SDS, 2% de DTT, por 12 minutos; e a segunda, 

composta por 6 mL de 500 mM de Tris-HCl pH 8,4, 6 M de uréia, 30% de 

glicerol, 2% de SDS e 3% de iodoacetoamida, por 10 minutos.  

 
3.7.4.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (segunda- 

dimensão) 
A eletroforese foi realizada em sistema vertical (Protean II XL, Bio-Rad, 

Hercules, CA, EUA) com gel de poliacrilamida em um gradiente de 

concentração entre 8% e 18%, (18,5 X 50 X 1mm). Após o equilíbrio da fita de 

gradiente de pH, esta foi colocada na parte superior do gel de poliacrilamida. Ao 

lado da fita, foi aplicado um padrão de peso molecular de proteína com intervalo 

entre 2,5 kDa e 200 kDa (Mark 12, cat. nº LC5677, Invitrogen). Em seguida, foi 

realizada a corrida eletroforética com voltagens fixadas entre 50, 100 e 150 V, a 

10ºC, durante 12 horas.  
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3.7.5  Detecção das proteínas contidas no géis de poliacrilamida 

As proteínas separadas nos géis de poliacrilamida foram vizualisadas 

através da coloração por nitrato de prata (Blum et al., 1987). Os géis foram 

documentados usando o programa de Sistema de Imagem Digital Flúor-S 

MultiImager-PC (Bio-Rad). 

 

3.7.6  Análise das proteínas contidas nos géis de poliacrilamida 
Os géis foram analisados usando o programa Melanie versão 3 

(Genebio, Geneva, Suiça). Através desse programa, estimou-se o número total 

de proteínas solúveis expressas pela cianobactéria nas condições ambientais 

estabelecidas, os pontos isoelétricos e massas moleculares destas proteínas, 

assim como seus níveis de expressão. Este último parâmetro foi mensurado 

pelo programa através da avaliação do volume (densidade ótica e área) das 

proteínas contidas no gel (“spots”). Os géis contendo as proteínas provenientes 

dos tratamentos com 3 e 100 µM de Cd foram comparados com os géis obtidos 

usando as amostras do controle (sem adição de cádmio). Os “spots” de 

proteínas que apresentaram diferenças no volume de 1,5 vez tanto para maior 

quanto para menor quando comparados com os “spots” correspondentes no gel 

contendo a amostra controle foram considerados expressos diferencialmente 

conforme Wilkins et al. (2001). Além da avaliação entre os diferentes 

tratamentos foi feita a comparação entre os perfis protéicos dos mesmos 

tratamentos realizados nos dois experimentos para se verificar a 

reprodutibilidade dos géis. 
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3.7.7  Identificação das proteínas expressas diferencialmente 
 

3.7.7.1  Digestão das proteínas para análise com MALDI-TOF-MS 
Regiões do gel contendo as proteínas diferencialmente expressas e uma 

região sem proteína (branco) foram extraídas com um bisturi, cortadas em 

pedaços de aproximadamente 1 mm3, colocadas em tubos eppendorf e 

armazenadas na temperatura de 4ºC. 

Diferentes concentrações (1, 0,5, 0,1 0,05 e 0,01 µg) de BSA (soro 

albumina bovina) foram submetidas à corrida eletroforética em gel de 

poliacrilamida (12%) e utilizadas como controle positivo para se verificar a 

eficiência do método de digestão das proteínas e extração dos peptídeos do 

gel. 

As proteínas selecionadas e o branco foram processados no interior do 

gel (digestão In gel) para posterior identificação utilizando o método de Wilkins 

et al. (2001) modificado por Paes-Leme (comunicação pessoal). Esse protocolo 

incluiu:  

Remoção da prata: Nesta etapa os pedaços de géis contendo as proteínas 

foram encobertos e tratados três vezes com 100 µL de  uma solução de 100 

mM de tiossulfato de sódio e 30 mM de ferricianeto de potássio para a remoção 

da prata. Em seguida os géis foram lavados três vezes com 500 µL de água 

ultra-pura para a remoção da solução de descoloração. 

Redução e alquilação dos resíduos de cisteína das proteínas: Os géis 

foram tratados com 50µL de uma solução de 100 mM de bicarbonato de amônio 

e 45 mM de DTT, a 60ºC por 30 minutos, para a redução das pontes de 

dissulfeto dos resíduos de cisteína. Em seguida, os géis foram tratados 50 µL 

de uma solução de 100 mM de bicarbonato de amônio e 100 mM de 

iodoacetoamida, no escuro por 30 minutos, para a alquilação dos resíduos de 

cisteína.  
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Digestão das proteínas: Os géis foram encobertos com 100 µL de acetonitrila 

100 % durante 10 minutos, e em seguida foram centrifugados em um 

concentrador a vácuo (Eppendorf concentrator 5301,  Hamburg, Alemanha) por 

30 minutos para a sua desidratação. Os pedaços de géis desidratados foram 

encoberto com uma solução contendo 25mM de bicarbonato de amônio e 12,5 

ng.µL-1 de tripsina modificada para sequenciamento (cat. nº 1418475, Roche, 

Mannheim, Alemanha) a 37ºC, durante 12 horas. 

Extração dos peptídeos originados da digestão: Após a digestão tríptica das 

proteínas, os peptídeos foram extraídos do gel através de três lavagens com 50 

µL de uma solução de 50 % de acetonitrila e 0,1 % de ácido trifluoracético 

(TFA).   

Dessalinização da solução: A solução contendo os peptídeos foi concentrada 

no concentrador a vácuo (Eppendorf concentrator 5301) e  em seguida 

ressuspendida em 10 µL de H2O. As microcolunas de Zip-Tip C18 (cat. nº 

ztc18s096, Millipore, Billerica, MA, EUA) foram equilibradas e utilizadas para 

dessalinizar as amostras segundo  método descrito pelo fabricante. 

 

3.7.7.2  Análise das proteínas por MALDI-TOF-MS 

Após a dessalinização das amostras contendo peptídeos, estes foram 

ressuspendidos em 2 µL de uma solução contendo a matriz de ácido α-ciano-4-

hidroxil-cinamico (Sigma-Aldrich, EUA), acetonitrila 50% e TFA 0,1%, e 

aplicadas sobre uma placa metálica. As análises das massas moleculares dos 

peptídeos originados da digestão das proteínas de interesse foram feitas por 

MALDI-TOF-MS (espectrometria de massa de ionização a laser com tempo de 

vôo) no espectrômetro de massa Micromass Maldi micro (Waters, Milford, MA, 

EUA), no modo refletor.  

A calibração externa foi feita utilizando-se uma mistura de padrões de 

massa molecular de peptídeos, contendo angiotensina I, ACTH e insulina 

bovina (Mistura de calibração 2, cat. nº P2-3143-00, Perseptive Biosystems, 

Framingham, MA, EUA). Durante a análise de cada amostra, vários 
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espectrogramas foram obtidos e a média destes foi armazenada para posterior 

comparação das massas moleculares desses peptídeos com as de peptídeos 

depositados em bancos de dados de proteína, visando à identificação das 

proteínas. 

 

3.7.7.3  Busca das proteínas em banco de dados 
A busca para identificação das proteínas de interesse foi realizada 

usando o banco de dados do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) através do programa Mascot Wizard (Boston, MA, EUA) disponível no 

sítio http://www.matrixscience.com/wizard.html. Utilizou-se o padrão 

monoisotópico das massas dos peptídeos dos espectros obtidos. As buscas 

foram realizadas utilizando dados das entradas de proteínas de bactérias, no 

intervalo de peso molecular entre 1 e 100 KDa, e entre o ponto isoelétrico 3 e 

10. O parâmetro de busca selecionado para possível modificação de 

aminoácidos foi a carbamidometilação da cisteína (produto de reação com 

iodoacetoamida formado durante o preparo da amostra). A tolerância de erro 

considerada foi de 150 ppm. 

 

 



 
 
 

 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1  Curva de crescimento da cianobactéria 

A curva de crescimento da cianobactéria Synechococcus leopoliensis 

PCC7942 determinada no meio de cultura líquido BG-11, na temperatura de 

25ºC e intensidade luminosa de 40 µmoles m2•s-1, pode ser observada na 

Figura 1. Esta cultura apresentou uma fase de adaptação de dois dias e a fase 

logarítmica se estendeu do segundo ao sexto dia. Constatou-se que entre o 

sexto e oitavo dia ocorreu o período de transição entre a fase logarítmica e 

estacionária.  
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 Figura 1 – Curva de crescimento de culturas de S. leopoliensis PCC7942.   
Nota: os dados são médias de três repetições e desvio padrão.                     
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Nas condições em que as culturas foram mantidas durante o 

experimento observou-se um tempo de duplicação de biomassa de 1,6 dias. Em 

um estudo realizado por Mori et al. (1996), a Synechococcus PCC7942 

apresentou um tempo de duplicação menor, ou seja, de 10 horas, porém, as 

culturas foram mantidas em condições ambientais diferentes (30ºC, com 

sistema de aeração e 50 µmoles m-2•s-1 de intensidade luminosa), o que parece 

ter otimizado o crescimento dessa cianobactéria.  No início do estudo aqui 

apresentado, foram testadas várias condições ambientais visando à otimização 

do crescimento da linhagem de cianobactéria usada, sendo que a melhor 

condição obtida foi de intensidade luminosa de 47 µmoles m-2•s-1, e aeração 

por agitação constante. Porém, observou-se que essas condições eram 

favoráveis somente para as culturas crescidas sem o metal e não para as 

culturas expostas ao Cd, as quais não sobreviviam. Provavelmente, a resposta 

negativa das culturas expostas ao metal a essa condição ambiental esteja 

relacionada à ação tóxica que o Cd exerce sobre o sistema fotossintetizante 

das cianobactérias, o que foi constatado no estudo de proteoma aqui 

apresentado, confirmando dados da literatura (Fiore &Trevors, 1994). 
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4.2 Determinação da dose máxima de Cd tolerável pela Synechococcus 

leopoliensis PCC7942 e curva de crescimento da cianobactéria na 
presença de cádmio 

Nos testes de tolerância ao cádmio, onde culturas de Synechococcus 

elongatus PCC7942 foram submetidas a concentrações de 1, 3 e 5 µM Cd, 

observou-se a sobrevivência das culturas até 3 µM. Na Figura 2, estão 

representados as curvas de crescimento de culturas da cianobactéria crescidas 

na presença das três concentrações de Cd e na sua ausência (controle).  Esse 

resultado está de acordo com o obtido com a cianobactéria Synechocystis 

aquatilis, a qual pertencente à mesma ordem (Chroococcales) da 

Synechococcus (Pawlik & Skowronski, 1993). Esses autores observaram que a 

inibição no crescimento da S. aquatilis foi provocada por concentrações de 

cádmio entre 1,1 e 17, 8 µM, sendo que a LC50 calculada foi de 3,5 µM. 

Os estudos sobre a tolerância ao Cd de outros gêneros e/ou espécies de 

cianobactérias, mostraram que existem algumas mais sensíveis ou mais 

resistentes que a aqui estudada.  Por exemplo, a cianobactéria Anabaena 

variabilis apresentou LC50 de apenas 0,11 µM de cádmio (Rachlin et al., 1987), 

enquanto que a Anabaena 7120 (Laube et al., 1980) e a Spirulina platensis  

(Rangsayatorn et al., 2002) apresentaram crescimento até nas concentrações 

10µM e 87µM, respectivamente.   

Vários são os fatores a serem considerados em estudos de tolerância a 

metais, os quais podem interferir nos resultados obtidos, inclusive no estudo 

aqui apresentado. Sabe-se já há algum tempo que em muitas bactérias os 

mecanismos de resistência ao metal são conferidos por genes presentes em 

plasmídeos (Beveridge et al., 1997). Assim, muitas vezes, diferentes linhagens 

de uma espécie podem ser tolerantes ou sensíveis a um determinado metal, 

dependendo da presença ou não do plasmídeo na célula. A maior tolerância ao 

Cd das bactérias S. aureus, B. subtilis, Listeria spp., A. eutrophus, E. coli, P. 

putida, foi atribuída aos genes presentes em plasmídeos, os quais podem ou 

não permanecer na população (Beveridge et al., 1997). Sabe-se que a 
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cianobactéria aqui estudada (Synechococcus leopoliensis PCC7942) possui 

dois plasmídeos (Houmard & Tandeau De Marsac, 1988), mas se estes 

apresentam genes de resistência a metais ainda permanece por ser 

esclarecido. 
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a 2 – Curvas de crescimento de culturas S. leopoliensis PCC7942 crescidas  na 

presença de diferentes concentrações de cádmio e na ausência do metal, em 
condições ambientais controladas.  

: os dados são médias de três repetições, e foram originados da conversão dos   
valores obtidos de densidade ótica para número de células por mL de meio.      



  33

O mecanismo de tolerância a metal mais descrito em bactérias super-

resistentes é o efluxo celular (Nies, 2003). Entretanto, esse mecanismo não é 

interessante do ponto de vista de aplicação biotecnológica com o objetivo de se 

imobilizar o metal.  Assim, torna-se importante o desenvolvimento de um maior 

número de estudos sobre os mecanismos celulares de responsáveis pelo 

bioacúmulo.   

Outro fator também importante é a especiação do metal no meio de 

cultura (discutido em mais detalhe no item 4.4). A composição do meio de 

cultura varia dependendo da espécie microbiana que se está estudando. Muitas 

vezes, nesses meios são utilizados complexantes de metais os quais torna 

menos disponível a forma tóxica do metal para a célula. Logo, deve-se levar em 

conta esses fatores quando se determina a quantidade de metal tolerável pelo 

microrganismo e quando se faz a comparação entre diferentes espécies.  

As culturas crescidas nas concentrações toleráveis de 1 e 3 µM de Cd 

apresentaram um período de adaptação e tempo de duplicação maiores do que 

as culturas controles. Observa-se, na Figura 2, que o tempo de adaptação das 

culturas controles foi de quase dois dias, enquanto que das culturas crescidas 

em 1 e 3 µM foi de aproximadamente 3 e 4 dias, respectivamente. O tempo de 

geração calculado para as culturas controles (sem metal) foi em média de 1,6 

dias, e nas culturas crescidas na presença de 1 e 3 µM de Cd foi em média de 

1,72 e 3 dias, respectivamente. Esse comportamento das culturas indica o 

efeito tóxico do cádmio sobre o seu crescimento, e tem sido relatado em outros 

estudos sobre a toxidez de metais sobre células bacterianas. Rachlin et al. 

(1987) observaram que culturas de Anabaena flos-aquae crescidas na presença 

de 0,11 µM de Cd apresentaram aumento no tempo de duplicação de 1,95 para 

4,51 dias. Aumento no tempo de duplicação de biomassa também foi observado 

para as cianobactérias Nostoc UAM 208 (Fernandez-Piñas et al., 1991) e 

Anabaena inaequalis (Stratton & Corke, 1979) na presença de cádmio e níquel, 

respectivamente. Conforme já observado anteriormente (item 4.1.), neste 

experimento também se constatou que entre o sexto e oitavo dia ocorreu o 
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período de transição entre a fase logarítmica e estacionária. Experimentos 

preliminares realizados anteriormente mostraram que nessa fase a 

cianobactéria foi mais tolerante ao Cd. Dessa forma, esse período foi escolhido 

para se fazer a adição do Cd nas culturas dos experimentos de proteoma. 

O efeito tóxico do cádmio nas células de cianobactéria tem sido atribuído 

à sua ação sobre o aparelho fotossintético e divisão celular.  Husaini et al. 

(1991) e Gorbunov & Gorbunova (1992) observaram a ação tóxica do cádmio 

sobre a atividade fotossintética e de fixação de carbono de Nostoc linckia e 

Anabaena variabilis. Nos experimentos realizados, o metal afetou a evolução de 

oxigênio, diminuiu a incorporação de 14C e o conteúdo de ATP, e inibiu a cadeia 

de transporte de elétrons.  Bolãnos et al. (1992) observaram que a presença de 

Cd nas culturas de Anabaena PCC7119 causou a redução intracelular de Ca2+ 

e Mg2+ . Os autores sugeriram que o cádmio competiu com esses dois cátions 

por sítios celulares, dessa maneira, interferindo na divisão celular e 

promovendo uma expansão no tamanho da célula.  

  
4.3  Curvas de crescimento de culturas na presença da máxima 

concentração tolerável de cádmio e acúmulo do metal pelas células 
Após a determinação da concentração máxima de cádmio tolerável 

pela Synechococcus leopoliensis PCC7942, 3µM, foram realizados dois 

experimentos independentes de curva de crescimento da cianobactéria na 

presença dessa concentração do metal (Figuras 3 e 4) onde se avaliou o 

acúmulo do cádmio pelas células. Os resultados de crescimento e tempo de 

duplicação das culturas obtidos nesses dois experimentos foram os mesmos 

observados para essa dose de Cd no experimento já discutido anteriormente 

(item 4.2.). 

 

 

  



  35

Tempo (Dias)

0 2 4 6 8 10 12

N
º c

él
s(

x1
07 ).m

L-1
 

0

10

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tempo (Dias)

0 2 4 6 8 10 12

N
º c

él
s 

(1
07 ).m

L-1

0

10

20

30

40

50

Figura 3   –   Curvas de crescimento, do experimento 1, de culturas de S. leopoliensis  
PCC7942 crescidas na presença de 3µM de cádmio e na ausência do 
metal, em condições ambientais controladas.  

Nota: os dados são médias de três repetições e desvio padrão, e foram originados da 
conversão dos valores obtidos de densidade ótica para número de células por mL 
de meio.  
 

 

 

 

  
Figura 4   –   Curvas de crescimento, do experimento 2, de culturas de S. leopoliensis 

PCC7942 crescidas na presença de 3µM de cádmio e na ausência do 
metal, em condições ambientais controladas.   

Nota:  os dados são médias de três repetições e desvio padrão, e foram originados da  
conversão dos valores obtidos de densidade ótica para número de células por mL 
de meio.      
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O maior acúmulo de Cd pelas células foi observado no início da fase 

logarítmica de crescimento (2º dia), com 95 µg Cd•g-1 massa fresca de célula, 

tanto no experimento 1 como no 2 (Figura 5).  Houve um pequeno decréscimo 

durante a fase logarítmica, sendo que no 6º dia a quantidade de cádmio 

acumulada foi de 76 e 36 µg Cd•g-1 massa fresca nos experimentos 1 e 2, 

respectivamente. Na fase estacionária (12º dia) foram observados os menores 

acúmulos de Cd no interior das células, ou seja, 1,0 e 27 µg Cd•g-1 massa 

fresca nos experimentos 1 e 2 , respectivamente.   
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Figura 5   –  Acúmulo de cádmio pelas células de S. leopoliensis PCC7942, submetidas a 
3 µM do metal, no início e fim da fase logarítmica de crescimento (2º e 6º 
dias), e na fase estacionária (12º dia), referentes aos dois experimentos.  

Nota: os dados são médias de três repetições e desvio padrão.      
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Entretanto, esses resultados não indicam necessariamente que ocorreu 

um decréscimo na capacidade de acúmulo das células na fase logarítmica, mas 

sim uma diminuição da disponibilidade do metal para as células, uma vez que a 

densidade celular aumentou enquanto que a quantidade de cádmio no meio 

permaneceu constante. Logo, a razão da quantidade de metal por massa fresca 

foi decrescente durante o desenvolvimento da cultura, conforme mostrado nas 

Figuras 6 e 7. Esses resultados estão em concordância com os obtidos por 

Singh & Yadava (1985) no estudo feito sobre acúmulo de cádmio (1, 5 e 10 µM) 

por Anacystis nidulans (também conhecida como Synechococcus PCC7942). 

Esses autores observaram que o cádmio acumulado por células provenientes 

de inóculos densos era menor do que de inóculos com poucas células. Isso 

ocorreu, segundo o autor, porque nas culturas mais densas a disponibilidade de 

metal por célula era menor.  

A capacidade de captura de metais do meio, produzindo uma 

concentração interna maior do que a externa é observada em um grande 

número de organismos aquáticos, inclusive em cianobactérias e algas 

(Vymazal, 1987).  O processo de acúmulo envolve duas etapas: uma passiva, 

onde os íons se aderem ao envoltório celular, e uma ativa, onde há transporte 

dos íons para o interior da célula.  A primeira etapa ocorre rapidamente, sendo 

relatada a adsorção de cádmio por células de Spirulina platensis (Rangsayatorn 

et al., 2002) e Anacystis nidulans (Singh & Yadava, 1985) em apenas 5 

minutos, enquanto que o acúmulo intracelular pode ocorrer no período de 30 

minutos a 2 horas.  Em diversos trabalhos é enfatizada a importância do pH na 

adsorção dos metais as células, sendo que para cianobactérias a faixa de pH 

onde há maior adsorção é entre 7 e 8 (Rangsayatorn et al., 2002; Singh & 

Yadava, 1985; Rai et al., 1990). No presente estudo, em todos os experimentos, 

utilizou-se o meio de cultura BG-11 com pH de 7,4 o que possivelmente 

favoreceu a adsorção do Cd no envoltório celular. 
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Figura 6  -  Relação entre a quantidade de cádmio acumulado pelas células de 

S. leopoliensis  PCC7942 e a densidade celular das culturas em 
diferentes épocas (2º, 6º e 12º dias).  

Nota: dados obtidos no experimento 1 de curva de crescimento. 
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Figura 7  - Relação entre a quantidade de cádmio acumulado pelas células de 

S. leopoliensis PCC7942 e a densidade celular das culturas em 
diferentes épocas (2º, 6º e 12º dias).  

Nota: dados obtidos no experimento 2 de curva de crescimento. 
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A discrepância dos dados relacionados à quantidade de Cd acumulada 

por massa fresca de célula entre os dois experimentos pode ser atribuída a 

pequenas desigualdades que podem ocorrer em meio de cultura contendo 

células vivas, pois são muitos os fatores de interferência. Além da quantidade 

de Cd adsorvida no envoltório das células que poderia estar variando, este 

metal poderia estar sendo seqüestrado por proteínas excretadas, células 

mortas, e possivelmente estar sendo quelado pelos componentes do meio de 

cultura de forma diferente devido a pequenas variações no pH do meio. 

Entretanto, um fato que pode também ter influenciado foi a forma de 

amostragem das células feita para determinação do acúmulo de Cd. Na 

amostragem feita no 2° dia dos experimentos de curva de crescimento, como o 

número de células era menor, foram retiradas alíquotas maiores, sendo, 

portanto, mais representativas o que resultou em valores de Cd acumulado 

semelhantes para os dois experimentos. De maneira inversa, como havia mais 

células nas amostragens do 6° e 12° dias, as alíquotas retiradas foram menores 

e, portanto, menos representativas, o que pode ter sido a causa das 

discrepâncias dos valores de Cd acumulado. A retirada do volume total das 

culturas para a quantificação do metal acumulado poder ser uma opção para a 

redução de erro na amostragem. 

 

4.4  Especiação do cádmio em meio BG-11 
A avaliação do comportamento químico do CdCl2 nas concentrações de 

1, 3, 5 e 100µM no meio de cultura BG-11 mostrou que nas doses mais baixas 

do metal a maior parte do íon Cd2+ está complexado com o EDTA, sendo 

encontrada quantidades crescentes da forma livre do metal (Cd2+) de acordo 

com o aumento de doses: 8% em 1µM, 23% em 3µM e 43% em 5µM. Na 

concentração de 100µM a espécie iônica Cd2+ foi mais abundante (75%) (Figura 

8), provavelmente porque quando adicionada uma alta concentração deste 

metal, ocorre   uma   saturação   dos   sítios  de  ligação   do    EDTA,   e    

ainda   sobra    uma    grande  quantidade  de  íons  de   cádmio   não    ligados.  
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Figura 8 –  Especiação do CdCl2 nas concentrações de 1 µM (A), 3 µM (B), 5 µM (C) 
e 100 µM (D) no meio  de   cultura  BG-11 calculada  utilizando-se o  
programa Visual MINTEQ  versão 2.23.   

Assim, o programa MINTEQ possibilitou estimar a quantidade da forma 

livre do cádmio no meio de cultura BG-11, ou seja, 0,08 µM, 0,69 µM, 2,15 µM e 

75 µM quando adicionadas as concentrações 1, 3, 5 e 100µM de CdCl2.  Nessa 

avaliação, foram considerados apenas as interações do cádmio com os 

componentes do meio de cultura, porém, as células também podem interferir no 

processo de especiação do cádmio. De acordo com Foster & Morel (1982) a 

forma mais tóxica do cádmio é a Cd2+. Vários (Fernandez-Piñas et al., 1991; 

Singh & Yadava, 1985; Singh & Pandey, 1981), afirmam, também, que quando 

estão presentes no meio agentes complexantes de metais, sintéticos (EDTA, 

NTA, ácido cítrico e Tris) ou naturais, observa-se a diminuição da 

biodisponibilidade de Cd2+ e conseqüentemente, também a toxidez do metal.    
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 Ainda existem discussões sobre as formas tóxicas dos metais e se as 

formas complexadas com compostos orgânicos, como o EDTA realmente, são 

menos disponíveis e tóxicos para a célula. No presente estudo, se for 

considerado que a forma mais tóxica é o Cd2+, pode-se supor que a 

concentração de 0,69 µM de Cd é a quantidade máxima tolerada pelas células 

de S. leopoliensis PCC7942. 

 
4.5  Estudo comparativo de proteomas de Synechococcus leopoliensis 

PCC7942 em resposta ao cádmio 

Os resultados de acúmulo de Cd pelas culturas utilizadas nos dois 

experimentos de análise comparativa de expressão de proteínas, as quais 

foram expostas ao Cd durante 1 hora estão apresentados na Figura 9. A 

quantidade de cádmio acumulada nos dois experimentos foi em média 15 e 30 

µg Cd•g-1 massa fresca de célula nas culturas expostas a 3 e 100 µM de Cd, 

respectivamente. Como pode ser observado, foram encontradas pequenas 

quantidades de Cd nas amostras controles o que, provavelmente, foi devido à 

contaminação proveniente da vidraria e/ou dos reagentes utilizados.   

O acúmulo de Cd pelas células, as quais estavam no final da fase 

logarítmica de crescimento, foi proporcional à quantidade do metal no meio de 

cultura, ou seja, células expostas a 100 µM de Cd acumularam duas vezes 

mais o metal do que as células expostas a 3 µM de Cd. 

A Figura 10 apresenta os perfis das proteínas de Synechococcus 

leopoliensis PCC7942 expressas nos tratamentos com duas doses de Cd (3 e 

100 µM) e no controle, separadas através da técnica de eletroforese bi-

dimensional, dentro de um intervalo de pH entre 3 e 10. Conforme o esperado, 

observa-se que os três géis apresentaram perfis protéicos semelhantes. As 

proteínas expressas pela cianobactéria concentram-se no lado esquerdo do gel, 

o qual corresponde ao intervalo de pH ácido da fita usada na primeira 

dimensão, ou seja, a maioria das proteínas desta cianobactéria tem o seu ponto 

isoelétrico (pI) ácido, entre 4 e 6.  
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  Figura 9  –   Acúmulo de cádmio pelas células de S. leopoliensis PCC7942 submetidas 
a 3 e 100 µM do metal, durante uma hora, utilizadas no estudo de 
expressão diferencial de proteínas, nos  experimentos 1 e 2.   

 

 

Este perfil eletroforético é semelhante ao apresentado pela 

Synechocystis sp. PCC6803, a qual teve suas proteínas extraídas e separadas 

numa faixa de pH entre 3 e 10 nos estudos de proteômica realizados por Simon 

et al. (2002) e Sazuka & Ohara (1997). Observa-se, também, a ocorrência de 

várias proteínas com o mesmo peso molecular e diferente pontos isoelétricos, 

provavelmente, isoformas.  No estudo sobre proteínas solúveis de 

Synechocystis sp. PCC6803, Simon et al. (2002) relatou que 18% das proteínas 

identificadas eram isoformas, incluindo as sub-unidades da ficocianina, a 

ribulose-1,5-bifosfato e a ATP sintase. A presença de isoformas foi também 

observada nos trabalhos de proteoma de Synechocystis sp. PCC6803 dos 

autores Sazuka & Ohara (1997), Huang et al. (2002) e William et al. (2002).  
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Figura 10 -   Perfis protéicos de S. leopoliensis PCC7942 em um gradiente de pH entre 3 e 10 na primeira dimensão e   gradiente de 
poliacrilamida de 8 a 18 % na segunda dimensão.   

A: proteínas expressas pela cianobactéria na ausência do Cd (controle).   
B: proteínas expressas pela cianobactéria exposta a 3µM de Cd durante 1 hora.   
C: proteínas expressas pela cianobactéria exposta a 100µM de Cd durante 1 hora. 
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Devido a concentração de proteínas na faixa ácida do gel bi-

dimensional, foram utilizadas as fitas com gradiente de pH imobilizado nos 

intervalos de pH entre 4,5 e 5,5, para uma melhor separação e visualização das 

proteínas. Na Figura 11, estão demonstrados os perfis protéicos, nesta faixa de 

pH, do controle e do tratamento com 3 µM de cádmio. Conforme pode ser 

observado, os géis apresentaram faixas escuras verticais as quais dificultaram 

a visualização de algumas proteínas.  Wang et al. (2000) relatam que o 

tratamento dos extratos celulares de Synechocystis sp. PCC6803 com uréia e 

detergente aumentou a quantidade de proteínas na amostra, mas também, de 

pigmentos e outros componentes lipo-solúveis que interferiram na visualização 

das proteínas no gel. No estudo aqui apresentado foram realizados 

experimentos anteriores onde o tratamento das amostras para a remoção de 

impurezas através de precipitação foi utilizado, porém, observou-se uma 

diminuição no número e quantidade de proteínas no gel. Logo, optou-se pelo 

tratamento das amostras usando apenas ultra-centrifugação e a análise do gel 

foi feita apenas com aquelas proteínas facilmente visualizadas.  

A exposição ao Cd das células durante 1 hora foi escolhida para se 

observar à expressão de proteínas, uma vez que o interesse era detectar as 

primeiras proteínas a serem afetadas pelo metal e não àquelas provenientes de 

respostas de efeitos secundários da célula. No trabalho realizado por Ybarra & 

Webb (1999) culturas de Synechococcus sp. PCC7942 tratadas com 100 µM de 

cádmio em diferentes intervalos de tempo tiveram a expressão do RNA 

mensageiro de dois genes expressos em condições de estresse (groEL e smtA) 

analisada.  Esses autores constataram que a quantidade de RNAm da groEL e 

da smtA , na célula, foi maior após 15 e 60 minutos, respectivamente, de 

exposição da cultura ao metal.    
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O tratamento das células com uma concentração tolerável de metal (3 

µM) e de uma concentração alta e letal (100 µM) resultou em padrões de 

expressão protéica diferenciados.  O número de proteínas que tiveram a 

expressão induzida (I) nesses dois tratamentos foi o mesmo, ou seja, duas 

proteínas, mas a diferença ocorreu no número de proteínas reprimidas (R), o 

qual foi maior no tratamento com 100 µM (20 proteínas) do que no tratamento 

com 3 µM (11 proteínas) (Figura 12).  As proteínas reprimidas e induzidas nos 

dois tratamentos estão listadas na Tabela 1 e indicadas nas Figuras 14 a 19. 
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  Figura 12  --    Proteínas de S. leopoliensis PCC7942 expressas diferencialmente 
após exposição a 3 e 100 µM de Cd, durante 1 hora. 

As duas proteínas induzidas tanto no tratamento com 3 µM de Cd como 

 de 100 µM não foram às mesmas (Figura 13). As proteínas induzidas na 

esença de 3µM de Cd apresentaram peso molecular de 16 kDa e ponto 

elétrico 8,2,  e  6 kDa e pI 8,23,   ambas   tiveram  sua expressão aumentada  

óximo a duas vezes e meia em relação ao controle (Tabela 1; Figura 19, 

oteínas 12 e 13). As proteínas induzidas na presença de 100 µM de Cd 
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apresentam peso molecular de 7 kDa e pI 5,13 (Tabela 1; Figura 14, proteína 

14)  e 32 kDa e pI 6,8 (Tabela 1; Figura 18, proteína 30) , ambas tiveram sua 

expressão aumentada próximo a duas vezes em relação ao controle. 
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  -  Proteínas da S. leopoliensis PCCC7942 expressas diferencialmente após 
exposição a 3 e 100 µM de Cd, durante 1 hora.  

teínas induzidas em 100 µM de Cd.  
ínas reprimidas em 3µM de Cd.  
teínas reprimidas em 100µM de Cd.                                         

: proteínas reprimidas em 3 e 100 µM de Cd.                            
0: proteínas induzidas em 3 µM de Cd e reprimidas em 100 µM de Cd. 

Na Figura 13 observa-se também que o número de proteínas em 

 reprimidas em 3 e 100 µM de Cd foi pequeno (duas proteínas) 

ando-se ao número de proteínas expressas exclusivamente em cada 

nto (9 proteínas em 3µM de Cd, e 16 proteínas em 100 µM de Cd). Além 

s duas proteínas que foram induzidas em 100 µM de Cd não tiveram 

ão diferencial em 3 µM, enquanto que as duas proteínas induzidas em 3 

d foram reprimidas em 100 µM. 
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 3 µM Cd  100 µM Cd  
Proteína I/R ∆Volume s  I/R ∆Volume  MMA (kDa) pI 

1 R 1,51 0,13  - -  10 4,60 
2 R 1,56 0,11  - -  20 5,23 
3 R 1,54 0,02  - -  25 4,65 
4 R 1,65 0,18  - -  26 4,49 
5 R 1,59 0,1  - -  27 4,49 
6 R 2,1 1,09  - -  27 4,40 
7 R 2,12 0,86  - -  26 4,40 
8 R 1,54 0,22  - -  31 4,60 
9 R 1,6 0,24  R 1,68  29 4,38 
10 R 1,5 0,18  R 1,62  62 6,12 
11 R 1,5 0,25     10 5,89 
12 I 1,62 0,38  R 2,30  16 8,20 
13 I 1,77 0,74  R*   6 8,23 
14 - - -  I 2,28  7 5,13 
15 - - -  R 1,50  10 4,47 
16 - - -  R 1,55  7 5,35 
17 - - -  R*   16 7,98 
18 - - -  R 1,64  26 4,49 
19 - - -  R 2,13  26 4,71 
20 - - -  R 2,05  31 4,63 
21 - - -  R*   31 4,55 
22 - - -  R*   31 4,48 
23 - - -  R 1,68  16 5,58 
24 - - -  R 2,37  97 4,60 
25 - - -  R*   84 4,43 
26 - - -  R 1,60  26 5,57 
27 - - -  R 2,98  29 5,71 
28 - - -  R 1,50  33 5,74 
29 - - -  R 1,93  47 5,65 
30 - - -  I 2,09  32 6,87 

Tabela 1. Proteínas expressas diferencialmente pela S. leopoliensis PCC7942 
           exposta a 3 e 100 µM  de cádmio durante 1 hora.  

 
 
 

 
 

R: proteína reprimida.  
I: proteína induzida.  
∆Volume: valor referente a quantas vezes a proteína foi reprimida ou induzida nos
tratamentos com metal em relação ao controle (os dados do tratamento com 3µM de Cd são
resultantes da média de dois experimentos independentes e os dados do tratamento com
100µM são provenientes de apenas 1 experimento). 
s: desvio padrão das médias dos valores provenientes dos dois experimentos.  
MMA: massa molecular aparente. 
 pI : ponto isoelétrico. 
* Proteína totalmente reprimida.  
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Figura 14  –  Imagens detalhadas de proteínas de S. leopoliensis PCC7942 com expressão diferencial causada pela 
presença do Cd, separadas em gel bidimensional  (pH 3 – 10 ).  

R/3: proteínas com ex  reprimida em 3µM de Cd.  
R/100: proteínas com ão reprimida em 100 µM de Cd.  
I/100: proteínas com e o induzida em 100 µM de Cd. 

  

A e C: controles.  
B: tratamento com 3 µM de Cd por 1 hora.  
D: tratamento com 100 µM de Cd por 1 hora.  49
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Figura 15  –   Imagens detalhadas de proteínas de S. le oliens PCC7942 com expressão diferencial 
causada pela presença do Cd, separadas em l bidim sional (pH 3 – 10 ).  

A: controle.  
B: tratamento com 3 µM de Cd por 1 hora.  
R/3: proteínas com expressão reprimida em 3µM de Cd. 
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Figura 16  –  Imagens detalhadas de proteínas de S. leopoliensis PCC 42 co expressão diferencial causada pela 
presença de Cd, separadas em gel bidimensional  (pH 3 – 1 .  
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R/3: proteínas com expre o repr ida em 3µM de cádmio.  
R/3 e 100: proteínas com pressã reprimida  em 3 e 100 µM de cádmio. 
R/100: proteínas com exp são re imida em 100 µM de cádmio. 

  

A e C: controles.  
B: tratamento com 3 µM de Cd por 1 hora.  
D: tratamento com 100 µM de Cd por 1 hora.  
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Figura 19  –   Imagens detalhadas de proteínas de S. leopoliensis PCC 7942 com xpressão diferencial causada pela  
presença de Cd, separadas em gel bidimensional  (pH 3 – 10 ).  

A e C: controles.  
B: tratamento com 3 µM de Cd.  
D: tratamento com 100 µM de Cd.

R/100: proteínas com expressão reprimida em 1  de Cd.  
I/3 e R/100: proteínas com expressão induzida em µM e reprimida em 100 µM de Cd. 
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Entre as proteínas com expressão diferencial, foram escolhidas as seis 

mais abundantes para identificação. Cinco delas foram analisadas com sucesso 

por MALDI-TOF-MS (P6, P11, P12, P13 e P14, Tabela 2), sendo quatro 

identificadas através da comparação com seqüências de proteínas depositadas 

no banco de dados do NCBI. Nas Figuras 20 a 24 estão apresentados os 

espectogramas dessas proteínas, obtidos nas análises com MALDI-TOF-MS.  A 

metodologia de digestão das proteínas no gel mostrou-se eficiente. Foi possível 

detectar a proteína utilizada como controle positivo, o BSA, em 1, 0,5 e 0,1µg. 

Nas quantidades de 0,05 e 0,01µg detectou-se apenas queratina proveniente 

de contaminações durante o processamento das amostras. Os espectrogramas 

das cinco concentrações de BSA estão demonstrados nos Anexos A ao E. 

  



  

Amostras  Provável proteína MMA 
(kDa) MMR (kDa)  

pI A 
 

pI  R Score Cobertura 
(%) nº acesso 

P6      Proteína hipotética 27 7,28 4,4 8,71 40 76
gi|23127961 (Nostoc 

punctiforme) 
 

P11 Ribulose- bisfosfato- 
carboxilase/oxigenase  10     

       

     

     

13,10 5,89 5,58 121 60

gi|46129874 
(Synechococcus sp. 

PCC7942) 
 

P12 Isoleucil-tRNA sintetase 16 15,67 8,2 9,25 64 60

gi|45512573 
(Synechococcus sp. 

PCC7942) 
 

P13 Proteína de bactéria ligadora a 
DNA 6 9,73 8,23 9,1 54 58

gi|45513672 
(Synechococcus sp. 

PCC7942) 
 

P14 Proteína da capa protéica do 
carboxissoma 7 10,9 5,13 5,87 75 49

gi|46129870 
(Synechococcus sp. 

PCC7942) 

Tabela 2.  Relação das proteínas expressas diferencialmente pela S. leopoliensis PCC7942 na presença de duas  
concentrações de Cd (3 e 100 µM) analisadas através de MALDI-TOF-MS, e identificadas por comparação 
com bancos de dados de proteínas usando o programa Mascot Wizard.  

MMA: massa molecular aparente.  
MMR: massa molecular real. 
pI A: ponto isoelétrico aparente.  
pI R: ponto isoelétrico real.  
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Sample P6

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m/z0

100

%

P6  6 (0.203) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (2:9) TOF LD+ 
6.05e3860.9531

876.9145

1065.9252

878.9277

971.1700

1066.9115

1081.8995

2164.06011493.90971320.6658 1582.0350

1714.1213
2186.1509

 
 

Figura 20 -  Espectrograma da amostra P6 (Figura 15).  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. Análise feita por MALDI-TOF-MS.  
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Sample P11

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m/z0

100

%

P11  2 (0.064) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (2:9) TOF LD+ 
5.86e31162.2692

892.2814

893.2862

1144.2902

1163.2760

1848.97251170.4067

1727.8837

1571.82411171.3937

1172.4044

1849.9777

1850.9828

2693.4941
2692.49511851.9884

 
 

Figura 21  -  Espectrograma da amostra P11 (Figura 14).  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com  tripsina. Análise feita por MALDI-TOF-MS.  

 

58



Sample P12

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

P12  3 (0.097) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (3:9) TOF LD+ 
2.47e31320.6803

1088.3700

860.9454

905.3409

1310.7152

1115.3992

1321.6788

1493.7834

2194.13011494.7925

2193.1323

1791.7646

1765.7671

1495.7754

1792.7830
2164.0625

2163.0393

1793.7725

1867.8999

1869.9203

2385.0481

2384.0413

2196.1272

2386.0220

2387.0298

2718.1958

2502.2979 3313.3831

 
 

Figura 22  -  Espectrograma da amostra P12 (Figura 19).  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina.  Análise feita por MALDI-TOF-MS.  
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Sample P13

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m/z0

100

%

P13  3 (0.097) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (3:9) TOF LD+ 
6.82e3962.3842

805.2955

1266.6626

963.3853

1099.4069

1267.6649

1268.6676

1472.8082

1473.8102

1494.7720

2164.0137
1707.7871

1791.7454
2165.0369

2384.9656

 
 

Figura 23  -  Espectrograma da amostra P13 (Figura 19).  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. Análise feita por MALDI-TOF-MS.  
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Sample P14

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m/z0

100

%

P14  2 (0.064) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (2:10) TOF LD+ 
6.68e31142.3262

860.9045

1046.3877

1273.5708

1274.5759

1289.5768

1290.5881

1378.8284
1379.8232

1812.88271380.8441 1876.9968
2164.0659

 

Figura 24  -  Espectrograma da amostra P14 (Figura 14).  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. Análise feita por MALDI-TOF-MS.  
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Comparando-se as massas dos peptídeos originados da digestão 

tríptica das proteínas 11, 12, 13 e 14 com as massas dos peptídeos originados 

da digestão virtual das proteínas, consideradas aqui as mais prováveis, 

presentes nos bancos de dados, observa-se que a cobertura de peptídeos foi 

alta e a pontuação (score) foi baixa. Em outras palavras, o número de peptídeos 

originados das amostras cobriu uma grande parte das proteínas consideradas 

mais prováveis, entre 49 e 76 % (Tabela 2). Porém, a pontuação foi baixa 

porque o número total de peptídeos originados das amostras apresentou maior 

homologia com outras proteínas de outros organismos listados no ranking de 

proteínas do que com a da Synechococcus sp. PCC7942.  Isso aconteceu, 

provavelmente, devido a baixa massa molecular das proteínas aqui estudadas 

(entre 7 e 16 kDa) e pela pequena quantidade de peptídeos originados da 

digestão devido a baixa abundância dessas proteínas.  As proteínas 

consideradas as mais prováveis, foram escolhidas a partir de vários caracteres: 

pI e massa molecular próximas ao das amostras, alta cobertura dos peptídeos e 

pertencentes a mesma espécie (Synechococcus sp. PCC7942). A proteína 6 

não apresentou concordância dos caracteres acima listados com nenhuma 

proteína presente no banco de dados. Ela apresentou homologia com uma 

proteína hipotética da Nostoc punctiforme, com uma cobertura de 76% (Tabela 

2). Porém o pI e massa molecular de ambos não apresentaram semelhanças e 

a pontuação foi baixa. As hipóteses a serem consideradas para explicar esse 

fato é que esta proteína ainda não foi descrita em cianobactérias, ou ainda que 

a seqüência da proteína da N. punctiforme depositada no banco de dados não 

está completa.   

A proteína 11, uma sub-unidade menor da ribulose bifosfato 

carboxilase/oxigenase (rubisco), foi reprimida na presença de 3 µM de Cd.  

Essa enzima está presente em cloroplastos de plantas e algas e em 

cianobactérias, e é uma componente chave da reação de fixação do CO2, onde 

este composto é incorporado na célula em uma forma orgânica (Nelson & Cox, 

2000). A função da sub-unidade menor não está bem descrita na literatura, 
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porém, supõe-se que ela tem um papel regulatório, agindo em sítios catalíticos 

e de ativação da rubisco (Gibson & Tabita, 1979; Incharoensakdi et al., 1986). 

Gibson & Tabita (1979) propuseram que a sub-unidade menor da rubisco (1) 

promove a conformação da enzima, resultando na capacidade de metais, em 

conjunto com o Mg2+ e Mn2+, de dar suporte a ativação ou catálise da fixação de 

CO2; (2) aumenta a afinidade da enzima por CO2. Haiduch et al. (2001) 

estudando a expressão de proteínas em folhas de arroz submetidas ao estresse 

por metal, observaram a repressão das sub-unidades maiores e menores da 

rubisco na presença de cádmio, cobre e mercúrio. A coloração amarelada 

apresentada por essas folhas confirmou o fato desses metais estarem 

interferindo no sistema fotossintético. Em um outro trabalho, Pietrini et al. 

(2003), constataram que o cádmio inibiu a atividade e diminuiu a quantidade de 

rubisco em células da folha da gramínea Phragmites australis.  

 A proteína P14, uma componente da capa protéica do carboxissoma, 

foi induzida na presença de 100 µM de Cd. Carboxissomas são inclusões 

citoplasmáticas poliédricas presentes em cianobactérias que participam do 

mecanismo de concentração de CO2. Para o funcionamento desse mecanismo 

basicamente dois componentes são necessários: (1) sistema de transporte que 

resulta no acúmulo de carbono inorgânico no interior da célula. Esse sistema de 

transporte tem preferência por CO2, mas também aceita a forma HCO3
−.  (2) o 

carboxissoma, que é composto de uma capa protéica formada por cerca de 8-

15 polipeptídeos, e abriga, no seu interior, a enzima rubisco. A capa protéica 

desse corpúsculo permite a entrada de HCO3
− e no seu interior a enzima 

anidrase carbônica (CA) converte esta forma em CO2. Essa capa também 

impede a saída do CO2, mantendo altos níveis interno deste composto, 

possibilitando a rubisco desempenhar a sua atividade.  Algumas cianobactérias 

apresentam um grande número de carboxissomas quando submetidas à 

condição de limitação de carbono inorgânico (Orús et al., 2001). Culturas de 

Synechococcus PCC630 crescidas em um meio com escassez de CO2 

apresentaram um número muito maior de carboxissomas do que as culturas 
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crescidas com aporte de CO2 (McKay et al., 1993). Outro fator que propicia o 

aumento no número de carboxissomas em cianobactérias é a deficiência de 

Na+ (Avendaño et al., 1989). 

As duas proteínas discutidas acima, as quais estão relacionadas com 

atividade fotossintetizante, foram afetadas pelo cádmio. O cádmio na 

concentração tolerável (3 µM) reprimiu a enzima rubisco em 1,5 vezes, 

enquanto que não se observou a mesma resposta com a concentração letal do 

metal (100 µM). A observação de expressão diferencial da rubisco apenas na 

concentração menor do metal pode ter explicações dentro do quadro fisiológico 

da célula, ou a diferença de expressão foi pequena e não detectada nas 

análises dos géis. Observou-se, também, uma alta indução (2,3 vezes) da 

proteína da capa protéica do carboxissoma apenas no estresse gerado por 100 

µM do metal. Na gramínea Phragmites australis também foram observadas 

respostas metabólicas diferenciais quando essa planta foi submetida a 

diferentes concentrações de cádmio (50 e 100 µM) (Pietrini et al., 2003). Nessa 

gramínea o conteúdo de Fe, Ca e Zn aumentaram significativamente no 

tratamento com 50 µM de Cd em comparação com o controle (sem metal). 

Entretanto, no tratamento com 100 µM de Cd os níveis de Fe e Zn não 

mudaram e o nível de Ca diminuiu em relação ao controle. Observou-se, 

também, que a concentração de 100 µM diminuiu mais a atividade e quantidade 

da rubisco, assim como a atividade fotossintética, do que a concentração de 50 

µM de Cd.   

Informações complementares aos dados obtidos com este estudo de 

expressão de proteínas que poderiam auxiliar no esclarecimento de como 

essas duas doses de Cd estão interferindo no sistema fotossintetizante das 

células, possivelmente poderiam ser alcançados com a medição da atividade 

fotossintética e a análise da ultra-estrutura dos carboxissomas das culturas de 

Synechococcus leopoliensis PCC7942 expostas a essas doses do metal. 

A proteína P13, chamada Dpsa, é uma proteína que se liga ao DNA. 

Ela foi induzida em 3µM e reprimida em 100 µM de cádmio. Essa proteína 
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pertence à família Dps, um grupo de proteínas de bactérias expressas em 

situações de estresse e que se liga ao DNA conferindo resistência aos danos 

causados pelos peróxidos durante o período de estresse oxidativo ou de 

limitação de nutrientes por um tempo longo. A expressão desta proteína em 

situação de estresse foi bem caracterizada em E. coli, Bacillus subtilis e 

Synechococcus sp., onde foi observado a atividade de ligação ao DNA e 

acúmulo da proteína na célula (Almiron et al., 1992; Peña et al., 1995; Chen, et 

al.,1993, citados por Peña & Bullerjahn, 1995).  Sen et al. (2000) sugeriu que 

essa proteína também tem a função de capturar e acumular ferro na célula de 

Synechococcus sp. PCC7942 em situações de escassez deste nutriente. Foi 

também sugerido que esta proteína participa da captura de íons de Fe em E. 

coli como mecanismo de proteção do DNA contra danos oxidativos (Grant et al., 

1998). A expressão dessa proteína sugere que a exposição das células ao 

cádmio durante uma hora causou estresse oxidativo, porém apenas na 

presença da concentração tolerável foi ativado esse sistema de proteção ao 

DNA, enquanto que na concentração letal a proteína foi reprimida. 

A proteína P12, uma isoleucil-tRNA sintetase também foi induzida em 3 

µM e reprimida em 100 µM de Cd. Essa proteína pertence à família da 

aminoacil-tRNA sintetase, as quais são responsáveis pela acilação entre os 

RNAs transportadores e seus respectivos aminoácidos.  Algumas dessas 

sintetases possuem sítios de ligação a metais semelhantes aos motivos 

estruturais “zinc finger” (Berg et al., 1986; Miller, et al., 1991 citados por Xu et 

al., 1994).  Provavelmente, o aumento da produção na quantidade de isoleucil-

tRNA  reflete a produção de proteínas com isoleucina em sua constituição. He 

et al. (2002) investigando as proteínas queladoras de Cd extraídas de sementes 

de arroz e trigo expostas ao metal, usando método cromatográfico, encontraram 

grandes quantidades de isoleucina, ácido glutâmico, cisteína, valina, leucina e 

tirosina nas proteínas extraídas. 

Neste estudo observou-se que as proteínas 12 e 13 não apresentaram 

o mesmo padrão de expressão nos tratamentos controles dos dois 
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experimentos independentes (Figura 19).  Essa diferença na expressão, 

provavelmente, foi causada pela ação de algum fator ambiental. Como os 

experimentos foram desenvolvidos na mesma câmara de crescimento onde as 

condições de temperatura e intensidade luminosa são controladas, supõe-se 

que o fator interferente pode ter sido diferenças na disponibilidade de 

nutrientes. Sabe-se, também, que a proteína 13 (provável produto do gene 

Dpsa) é expressa em situações de limitação de nutrientes conforme já discutido 

acima. Neste estudo, a comparação entre os proteomas de células de S. 

leopoliensis PCC7942 expostas e não expostas ao Cd foi feita com culturas 

desta cianobactéria no final da fase logarítmica, uma vez que se observou nos 

ensaios de tolerância ao Cd, que esta era a fase onde as células eram mais 

tolerantes ao metal. Porém, nessa fase pode ter ocorrido falta de nutrientes 

para as células, o que pode ter influenciado a expressão de proteínas. Estudos 

com culturas no meio da fase logarítmica talvez possam trazer informações 

complementares e esclarecedoras sobre a expressão desses dois genes e de 

outros expressos diferencialmente.  

Atualmente, o genoma da Synechococcus sp. PCC7942 está sendo 

seqüenciado, e certamente, quando a seqüência das bases for conhecida e as 

proteínas anotadas, será possível uma identificação mais apurada das 

proteínas aqui estudadas.   

  

  



5 CONCLUSÕES  
 

• A concentração máxima de cádmio tolerável pela cianobactéria 

Synechococcus leopoliensis PCC 7942 foi de 3 µM; 

• As culturas de cianobactéria crescidas na presença de 3 µM 

apresentaram uma fase de adaptação de 4 dias, dois dias a mais das 

culturas controles; 

• O tempo de geração calculado foi de 1,6 e 3,0 dias para as culturas 

controles e com 3 µM de Cd, respectivamente; 

• A cianobactéria acumulou em média 15 e 30 µg Cd•g-1 massa fresca de 

célula quando submetida, por uma hora, a 3 µM e 100 µM de Cd, 

respectivamente; 

• A concentração da forma considerada a mais tóxica (Cd2+) nas culturas 

no meio BG-11 foi calculada em 0,08 µM, 0,69 µM, 2,15 µM e 75 µM 

para as doses de 1, 3, 5 e 100 µM de CdCl2, respectivamente;  

• A maioria das proteínas expressa pela Synechococcus leopoliensis 

PCC7942 apresentou ponto isoelétrico ácido e várias isoformas; 

•  No tratamento com 3 µM de Cd, duas proteínas foram induzidas e 11 

foram reprimidas. No tratamento com 100 µM de Cd, duas proteínas 

foram induzidas e 20 reprimidas; 

• Dentre as proteínas que foram diferencialmente expressas em ambos  

tratamentos, estão duas que foram reprimidas nos dois tratamentos e 

duas que foram induzidas em 3 µM de Cd e reprimidas em 100 µM do 

metal. 
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• Quatro proteínas foram identificadas: Uma sub-unidade menor da 

ribulose bifosfato carboxilase/oxigenase (rubisco); uma proteína da capa 

do carboxissoma; a Dpsa, uma proteína que se liga ao DNA; e uma 

isoleucil-tRNA sintetase.  

• A enzima rubisco foi reprimida na presença de 3 µM de Cd e a proteína 

da capa do carboxissoma foi induzida em 100 µM de Cd. Tanto a rubisco 

quanto a proteína da capa do carboxissoma estão envolvidas na 

atividade fotossintética das células.  

• A Dpsa e a isoleucil-tRNA sintetase foram induzidas na presença de 3 

µM de Cd e reprimidas em 100 µM de Cd. A Dpsa é expressa em 

situações de estresse oxidativo e a isoleucil-tRNA sintetase está 

relacionada com a síntese de proteínas contendo isoleucina. 
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BSA 1000ng

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 32 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

BSA1000  2 (0.064) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (2:9) TOF LD+ 
7.12e31639.9684

927.3179 1439.8385

1195.3772

928.3214

1001.3989

1196.3745

1197.3723

1440.8553

1441.8463

1640.9703

1641.9725

1881.9471
1642.9750

1751.9596

1882.9611

2530.32741883.9453
2046.0955

 
ANEXO A -  Espectrograma de BSA 1 µg.  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. Aná e feita por MALDI-TOF-MS.  
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BSA 500ng

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 32 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

BSA500  3 (0.102) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (3:9) TOF LD+ 
5.49e3927.3381

1639.9762

1439.8699

928.3208

1195.3793

1178.3461

1196.3768

1305.7596

1440.8606

1441.8517

1640.9781

1642.0083

1643.0107

1881.9880

1751.9689
1883.0021

2046.1089 2530.3477

 
ANEXO B -    Espectrograma de BSA 0,5 µg.  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. A lise feita por MALDI-TOF-MS.  
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BSA 100ng

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 200 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

BSA100  5 (0.168) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (4:8) TOF LD+ 
2.20e3860.9473

927.3427
1320.6464

1037.3632

1083.3896

1179.3712

1639.90171321.6449

1439.8126

1440.8293

1638.8446

1640.9036

1765.7462

2164.02981767.7391

1881.9218

2502.2549
2503.2524 2706.2212

2705.1841 2718.1462

 

ANEXO C - Espectrograma de BSA 0,1 µg.  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. álise feita por MALDI-TOF-MS.  
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BSA 50ng

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

BSA50  5 (0.164) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (5:8) TOF LD+ 
1.45e3860.9196

1320.6348876.8999

1082.3860

927.3345

1083.3801

1179.3608

1321.6333

1639.8873

1640.9167

1765.7306 2164.0107
2163.0195

1767.7524

1868.8993

2384.9546

2274.1035 2385.9619

2502.2671
2718.1223

 
ANEXO D -  Espectrograma de BSA 0,05 µg.  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsina. álise feita por MALDI-TOF-MS.  
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BSA 10 ng

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 30 3200 3400 3600 3800 4000
m/z0

100

%

BSA10  5 (0.164) Sm (SG, 2x7.00); Sb (10,80.00 ); Cm (4:8) TOF LD+ 
1.64e3

1320.6503

860.9336

876.9139

1039.3376

1082.4010

1107.3439

1321.6488

2385.0046
1791.74341384.7072

1765.7469

1639.8756

2383.9973
1792.7325

2164.0271
2163.0364

1793.7511

1868.8860
1869.8964

2165.0190

2166.0425

2385.9788

2386.9861

2718.13872502.2493 3313.3406

 
ANEXO  E -    Espectrograma de BSA 0,01 µg.  
Nota: massas dos peptídeos originados da digestão da proteína com tripsin  Análise feita por MALDI-TOF-MS.  
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