
























Capítulo I  

Introdução geral 
 

 
1.1 Contaminação dos solos agrícolas por metais pesados 

 O aumento de intensidade das actividades antropológicas tem sido acompanhado 

pela introdução de novos tipos de stresse nas comunidades bacterianas presentes no solo 

que se somam aos stresses naturais relacionados com flutuações ambientais (Mauro e 

Pazirandeh, 2000). Os metais pesados são, não só os contaminantes inorgânicos mais 

comuns como também os mais tóxicos para os ecossistemas. A contaminação dos solos por 

metais pesados pode envolver diversos processos, dos quais se destacam a aplicação de 

fertilizantes com um elevado teor de metais, como sejam os efluentes e lamas de esgotos 

urbanos ou industriais e a utilização de químicos agrícolas como pesticidas, fertilizantes e 

herbicidas (Saxena al., 1999). A deposição atmosférica de poeiras industriais e urbanas, a 

actividade mineira, os desperdícios sólidos industriais e urbanos, processos de incineração 

e queima de combustíveis fósseis (Alloway e Steinnes, 1999) e ainda algumas actividades 

militares também contribuem para o aumento da concentração de metais pesados nos solos 

(Giller et al., 1989; McGrath et al., 1995). A maioria dos iões metálicos não são passíveis 

de serem transformados em compostos menos tóxicos, como tal persistem no solo e, sendo 

a sua eliminação um processo muito lento, tendem a acumular-se nas camadas cultiváveis 

dos solos, dificultando assim a recuperação dos solos agrícolas (McGrath e Lane, 1989; 

Robinson et al., 2001). A retenção e a toxicidade dos metais pesados estão relacionadas 

com as propriedades do solo, podendo os iões metálicos ser precipitados ou adsorvidos 

pela matéria orgânica ou por partículas de argila, serem complexados ou formarem óxidos 

(Yong, 2001), o que geralmente provoca a redução da mobilidade dos iões e 

consequentemente a sua acumulação. Contudo, devido à heterogeneidade dos solos torna-

se difícil o estabelecimento de níveis universais de toxicidade, bem como a determinação 

dos efeitos reais dos metais pesados em diferentes processos biológicos (Welp, 1999).  
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1.2 O cádmio  

Uma dos metais pesados mais prejudiciais e tóxicos é o cádmio (Cd). Devido à sua 

elevada toxicidade, este metal constitui uma grave ameaça, não só para as comunidades 

bacterianas presentes nos solos, mas também para os outros organismos, uma vez que a 

transferência de iões metálicos ao longo da cadeia alimentar é uma realidade e um 

problema sério de saúde pública (Ibewke et al., 1995). De acordo com a Agência para as 

Substâncias Tóxicas e Registo de Doenças, em 2003, o cádmio foi classificado em 7º lugar 

na listagem das substâncias mais perigosas a nível mundial. Este metal entra no ambiente 

principalmente devido a contaminações tais como emissões atmosféricas, deposição de 

detritos, esgotos, instalações industriais ou mineiras abandonadas e aplicação de 

fertilizantes fosfatados (Alloway e Steinnes, 1999; Zhu et al., 1999, Mann et al., 2002).  

Contrariamente a outros metais pesados que são considerados nutrientes 

indispensáveis em quantidades residuais (Gadd et al., 1990), o cádmio não tem qualquer 

função fisiológica conhecida, sendo um metal não essencial (Adamis et al., 2004). Alguns 

dos efeitos tóxicos atribuídos ao cádmio estão relacionados com a sua capacidade para 

induzir stresse oxidativo, uma vez que a sua a presença no meio intracelular contribui para 

o acréscimo da concentração celular de ROS (espécies de oxigénio reactivas) (Sandalio et 

al., 2001; Winterbourn, 1982), que são altamente prejudiciais à morfofisiologia de 

componentes celulares como proteínas, DNA e lípidos, conduzindo a célula a um estado de 

stresse oxidativo (Sandalio et al., 2001; Wolff et al., 1986; Romero-Puertas et al., 1999). 

Alguns autores (Stochs e Bagchi, 1995; Vido et al., 2001) afirmam ainda que este metal 

pode substituir os iões de zinco e de ferro presentes em metaloenzimas, inactivando-as e 

ainda provocando um aumento de iões de ferro livres, o que per si aumenta o estado de 

stresse oxidativo celular. No entanto a maior toxicidade deste metal provem da sua elevada 

afinidade para compostos com grupos sulfidril (SH), interferindo com a actividade de 

enzimas importantes e prejudicando gravemente o metabolismo celular (Nies, 1992; Bruins 

et al., 2000).  

O estudo das interacções do cádmio com o metabolismo celular é pois um assunto 

relevante que certamente ajudará a compreender a maior ou menor sensibilidade de 

diferentes organismos a este metal.  
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1.3 A importância de Rhizobium  

O equilíbrio do ciclo do azoto é um factor determinante na produtividade de áreas 

agrícolas, uma vez que possibilita a manutenção da fertilidade dos solos (Atlas e Bartha, 

1997). A deficiência em azoto é um factor limitante do crescimento vegetal, uma vez que a 

forma de azoto presente na atmosfera não é assimilada directamente pelas plantas. O azoto 

diatómico, quimicamente inerte, pode tornar-se acessível às plantas pela fixação simbiótica 

de N2, o que habitualmente ocorre por endossimbiose entre uma leguminosa e uma bactéria 

com a maquinaria bioquímica para reduzir o azoto. A associação simbiótica dos géneros 

Rhizobium, Bradyrhizobium e Sinorhizobium com leguminosas é a maior e mais eficiente 

contribuição de azoto fixado biologicamente, sendo de extrema importância para o 

crescimento vegetal (Atlas e Bartha, 1997; Abbas e Kamel, 2004; Figueira, 2000). 

As bactérias pertencentes ao género Rhizobium são gram-negativas, apresentam 

forma de bastonetes com 0.5 a 0.9 μm de espessura e 1.2 a 3.0 μm de comprimento. São 

aeróbias, não formadoras de esporos e a sua característica principal é a fixação de azoto. 

São organismos heterotróficos, que utilizam como principal fonte de energia hidratos de 

carbono, sendo o manitol e a sacarose os mais importantes. As condições ideais de 

crescimento da maioria das estirpes ocorre num intervalo de temperatura de 25 a 30ºC, a 

um pH de 6.0 a 7.0 e, nessas condições, o seu crescimento é bastante rápido (Jordan, 1984; 

Somasegaran e Hoben, 1994). 

 Rhizobium leguminosarum é um microssimbionte facultativo, que pode viver 

livremente no solo ou em simbiose nos nódulos das raízes de leguminosas. Quando em 

vida livre, estas bactérias encontram-se frequentemente na superfície das raízes das plantas 

hospedeiras (rizoplano) ou na área circundante dessas raízes (rizosfera) (Somasegaran e 

Hoben, 1994). No entanto em vida livre esta espécie perde a capacidade de fixar azoto 

(Atlas e Bartha, 1997). A sobrevivência e capacidade simbiótica de uma população de 

Rhizobium são controladas principalmente pela presença de hospedeiros compatíveis, pela 

disponibilidade de nutrientes, por características dos solos, como composição mineral ou 

acidez e por factores climatéricos como temperatura e pluviosidade (Atlas e Bartha, 1997).  
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1.4 Mecanismos de tolerância das bactérias 

Para lidarem com os efeitos tóxicos causados pelo cádmio presente nos solos, os 

microrganismos necessitam de desenvolver estratégias de resistência, quer mantendo a 

concentração celular inferior à do ambiente circundante, quer desenvolvendo processos de 

desintoxicação intracelular (Gomes et al., 2002; Perego e Howell, 1997). Como os 

microrganismos assimilam facilmente os iões de cádmio têm sido investigados os 

mecanismos envolvidos na tolerância bacteriana a este tipo de contaminantes (Gadd et al., 

1990; Sar et al., 2001). Os processos mais estudados são o efluxo de metais mediado por 

transporte activo (Nies, 1999; Saltikov e Olson, 2002), a precipitação dos iões metálicos 

como sais insolúveis (Blake et al., 1993; Wang et al., 2000), a alteração na permeabilidade 

das membranas (Levine e Marzluf, 1989), a imobilização do metal na parede celular 

(Cervantes e Gutierrez-Corona, 1994; Wackett et al., 2004) e a produção de agentes 

quelantes (Silver e Phung, 1996). Num só organismo podem ser encontrados vários destes 

mecanismos, uma vez que a finalidade é proteger eficientemente o metabolismo celular da 

toxicidade provocada por estes iões.  

Em trabalhos anteriores (Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005) foram já 

estabelecidos níveis distintos de tolerância para isolados de Rhizobium leguminosarum 

biovar viciae, indicando que a variabilidade existente não está só relacionada com 

mecanismos metabólicos básicos, mas também origina respostas distintas de tolerância ao 

cádmio. As diferenças de tolerância entre estirpes de Rhizobium leguminosarum resultam 

de diferenças genéticas e selectivas, proliferando, sob stresse metálico, os indivíduos de 

uma população que apresentam uma maior resistência aos metais pesados (Giller et al., 

1998).  

Sabe-se que os isolados tolerantes de Rhizobium leguminosarum acumulam 

maiores concentrações intracelulares de cádmio do que os isolados mais sensíveis 

(Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005). Foi ainda demonstrado por Figueira et al., 

(2005) que em condições de stresse, os níveis de glutationa se mantêm inalterados no 

isolado sensível, mas que aumentam consideravelmente em isolados tolerantes. Os 

resultados apontam para a possível existência de um mecanismo de tolerância em R. 

leguminosarum que envolva a glutationa e que possa justificar as diferenças de tolerância 

entre estirpes.  
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1.5 A glutationa  

 A glutationa (GSH) é um tripéptido (γ-glutamil-cisteina-glicina) que se encontra, 

em concentrações elevadas, no meio intracelular de praticamente todos os organismos 

aeróbios (Josephy et al., 1997; 

Grant et al., 1996), sendo o tiol 

de baixo peso molecular mais 

abundante na natureza (Ferguson 

e Booth, 1998; Vergauwen et al., 

2003).  

Muitas das reacções que 

envolvem a glutationa dependem 

da eficácia reactiva do seu grupo 

sulfidril (-SH) (Josephy et al., 

1997). A nuvem electrónica que circunda o núcleo do átomo de enxofre é altamente 

polarizada, tornando o grupo sulfidril um nucleofilo adequado para interagir com agentes 

electrofilicos (Adamis et al., 2004; Josephy et al., 1997). A abundância de glutationa nos 

organismos aeróbios aliada às suas propriedades químicas, consolida a importância deste 

tripéptido como agente protector e desintoxicante em organismos taxonómicamente tão 

diferentes como bactérias, fungos, plantas ou animais. 

 

1.5.1 A síntese da glutationa 

A síntese da glutationa é catalizada por duas enzimas específicas. Na primeira 

reacção ocorre a formação de γ-L-glutamil-L-cisteína a partir dos seus aminoácidos 

constituintes (glutamina e cisteína), catalizada pela γ-glutamilcisteina sintetase. A reacção 

seguinte, catalizada pela glutationa sintetase, envolve a ligação do dipéptido à glicina. As 

duas reacções consomem ATP e magnésio (Mg2+) (Josephy et al., 1997). A enzima γ-

glutamilcisteina sintetase está sujeita a regulação por feedback negativo actuando a 

glutationa como inibidor, de modo a evitar produção excessiva deste tripéptido ou 

acumulação do dipéptido γ-L-glutamil-L-cisteína (Josephy et al., 1997). 

  

  

 

Fig. I-2 – Representação esquemática da molécula da glutationa. 
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1.5.2 Principais funções da glutationa 

A glutationa está envolvida em numerosos processos do metabolismo celular como 

a regulação do status redox das células, o transporte de aminoácidos ou o armazenamento 

de enxofre (Meister, 1995; Noctor e Foyer, 1998). O seu envolvimento na complexação de 

iões metálicos é também conhecido em fungos, plantas e animais (Mendoza-Cózatl e 

Moreno-Sánchez, 2005; Zenk, 1996). A glutationa funciona ainda como um co-substrato 

nucleofílico para a glutationa transferase na desintoxicação de xenobióticos e como dador 

de electrões para a glutationa peroxidase na redução de hidroperóxidos. Este tiol tem sido 

também relacionado com a tolerância bacteriana a diferentes xenobióticos como 

salinidade, compostos clorinados, metilglioxal e acidez (Chesney et al., 1996; Ferguson e 

Booth, 1998, Riccillo et al., 2002).  

Vido et al. (2001) comprovaram que a presença de cádmio estimula a via de síntese 

de cisteína e de glutationa em leveduras. Sendo a produção de cisteína essencial para 

aumento da síntese de glutationa em condições de stresse, o autor afirma que este 

tripéptido funciona como uma primeira linha de defesa intracelular contra o cádmio. Em 

plantas e leveduras, foi demonstrado que a glutationa desempenha uma dupla função na 

atenuação do stresse metálico, pelo alívio dos efeitos do stresse oxidativo provocados pelos 

metais pesados através da formação de GSSG e pela formação de complexos metálicos 

através do seu grupo SH (Li et al., 1997).  

A complexação de metais no citosol é um dos mecanismos mais importantes na 

mitigação dos efeitos da toxicidade dos metais pesados (Hall, 2002; Nies e Silver, 1995; 

Kondo et al., 1995). Os ligandos mais importantes incluem aminoácidos, ácidos orgânicos, 

glutationa e ainda duas classes de proteínas, as fitoquelatinas e as metalotioninas (Rauser, 

2000; Clemens, 2001). As metalotioninas e as fitoquelatinas, pequenas proteínas ricas em 

cisteína, encontram-se entre as principais moléculas envolvidas na sequestração 

citoplasmática de iões metálicos, complexando os iões de cádmio através dos seus grupos 

SH (Cobbet, 2000). No entanto, trabalhos realizados em leveduras indicam que também a 

glutationa isolada possui a capacidade para formar complexos com os iões de cádmio 

(Adamis et al., 2004; Perego e Howell, 1996) complexando-os e consequentemente 

compartimentando-os de modo a travar os seus efeitos tóxicos (Adamis et al., 2004; 

Perego e Howell, 1997). 
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1.6 Objectivos gerais  

Tendo em conta a importância biológica e agronómica de Rhizobium 

leguminosarum e o stresse por cádmio a que esta espécie está sujeita em muito solos 

agrícolas, é relevante perceber quais os mecanismos de que esta bactéria dispõe para se 

proteger dos efeitos nocivos deste metal e ser capaz de persistir no solo e de que modo 

podem esses mecanismos ser activados ou rentabilizados. A glutationa, como agente 

protector celular, constitui um bom ponto de partida para o estudo de mecanismos de 

tolerância ao cádmio. Para aprofundar a importância da glutationa na tolerância ao cádmio 

em Rhizobium leguminosarum, foram delineadas experiências de modo a determinar o 

nível de tolerância dos isolados de Rhizobium leguminosarum ao cádmio, o grau de stresse 

oxidativo a que estes se encontravam quando cresciam na presença deste metal e se a 

adição de glutationa ao meio de crescimento alterava o status oxidativo dos isolados. 

Pretendeu-se ainda averiguar a existência de complexação de cádmio por glutationa, bem 

como perceber qual a importância destes complexos na tolerância de Rhizobium 

leguminosarum ao cádmio. 
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Fig. I-3 – Esquema exemplificativo das questões pertinentes relacionadas com a influência da 
glutationa na atenuação do stresse oxidativo e na complexação de iões de cádmio em Rhizobium 
leguminosarum biovar viciae. Os pontos de interrogação simbolizam as perguntas a que este 
trabalho tenciona dar resposta.   
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Capítulo II  
Tolerância de Rhizobium leguminosarum ao 

cádmio 

 

1.Introdução 
 Para sobreviver em solos contaminados por metais pesados, os microrganismos 

necessitam de desenvolver estratégias de resistência, quer mantendo a concentração celular 

inferior à do ambiente circundante, quer desenvolvendo processos de desintoxicação 

intracelular (Perego e Howell, 1997). Níveis elevados de metais pesados, nomeadamente 

de cádmio, afectam a persistência de Rhizobium no solo e em particular na rizosfera 

diminuindo a eficiência de nodulação e a produtividade vegetal (Giller et al., 1998; Castro 

et al., 2003). Tendo em conta a importância das leguminosas na manutenção da fertilidade 

dos solos (Ibekwe et al., 1995) e na alimentação humana e animal, torna-se relevante o 

estudo de mecanismos que permitam a Rhizobium leguminosarum persistir em solos 

contaminados com metais pesados.  

Em trabalhos anteriores (Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005) foram já 

estabelecidos níveis distintos de tolerância para isolados de Rhizobium leguminosarum 

biovar viciae, indicando que a variabilidade existente não está só relacionada com 

mecanismos metabólicos básicos, mas também origina respostas distintas de tolerância ao 

cádmio. Figueira et al., (2005) demonstraram que isolados tolerantes de R. leguminosarum 

acumulavam maiores concentrações intracelulares de cádmio do que isolados mais 

sensíveis, tornando implícita a existência de um mecanismo de tolerância diferente de 

sistemas de efluxo mediados por transportadores ou restritivos à entrada do metal no 

citosol, onde a tolerância é conseguida através da manutenção de baixas concentrações 

intracelulares de cádmio. Figueira et al., (2005) demonstraram ainda que os níveis de 

glutationa se mantêm inalterados no isolado sensível, mas aumentam consideravelmente 

em isolados tolerantes sujeitos a stresse por cádmio. 
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1.1 Objectivos 

 Tendo em atenção o anteriormente exposto é importante esclarecer qual a 

influência da glutationa nos níveis de tolerância de diferentes isolados, de modo a 

descortinar possíveis mecanismos de resistência intracelulares mediados por este 

tripéptido. Para isso, isolados de Rhizobium leguminosarum biovar viciae com tolerâncias 

distintas ao cádmio, foram crescidos em meios com diferentes concentrações de cádmio e 

adicionados ou não com glutationa. 
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   2. Material e Métodos 
2.1 Os isolados de Rhizobium leguminosarum utilizados no trabalho. 

Os isolados de Rhizobium leguminosarum NI-2, NII-1 e E20-8 foram obtidos a 

partir de solos sujeitos a secura extrema durante parte do ano (Figueira, 2000), o isolado 

M9 foi obtido a partir de solos contaminados por metais pesados (Pereira et al., 2005) e a 

estirpe USDA 2433 foi amavelmente cedida por Peter Van Berkum do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos.  

 

2.2 Determinação da tolerância ao cádmio dos isolados de R. leguminosarum 

De modo a determinar a tolerância dos diferentes isolados ao cádmio, estes foram 

crescidos em meio YEM (controlo) ou em meio YEM suplementado com CdCl2 (0.25mM, 

0.5 mM, 0.75 mM e 1 mM). As células foram colocadas numa incubadora orbital a 26ºC e 

a 200 rpm durante 72 horas. O crescimento foi estimado por densidade óptica a 620nm.  

 

2.3 Influência da adição de glutationa na tolerância de R. leguminosarum ao 
cádmio 

Com o intuito de determinar o efeito da adição de glutationa (GSH) ao meio de 

crescimento, os isolados cresceram em meio YEM suplementado com 80μM de GSH 

durante as primeiras 5 horas, numa incubadora orbital a 26ºC e a 200 rpm. Após este 

período de tempo as culturas foram centrifugadas a 4500 rpm e 4ºC. As células foram 

ressuspensas num volume igual de meio YEM sem adição de glutationa com as 

concentrações 0 mM, 0.25 mM, 0.5 mM, 0.75 mM e 1 mM de CdCl2. As células foram 

novamente incubadas às mesmas condições de temperatura e agitação durante 67 horas. O 

crescimento foi estimado por densidade óptica a 620nm.  

 

2.4 Análise estatística 

Os valores correspondem a médias de 3 a 5 réplicas. Todos os dados foram 

sujeitos a análise de variância (SigmaStat 3.1).  
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3. Resultados  
3.1 A influência da adição de glutationa na tolerância ao cádmio 

A sensibilidade ao cádmio foi estabelecida como a incapacidade de crescimento 

em meio YEM suplementado com concentrações de CdCl2 superiores a 0.5 mM, enquanto 

que a tolerância ao cádmio foi definida como a capacidade para crescer em meio YEM 

suplementado com 1.0 mM de CdCl2. Deste modo, o isolado NI-2 foi considerado sensível 

ao cádmio, os isolados M9 e NII-1 medianamente tolerantes e os isolados E20-8 e USDA 

2433 tolerantes. 

Uma vez que o cádmio apresenta uma elevada afinidade para estabelecer ligações 

com grupos tiol é importante salientar que as células cultivadas no meio enriquecido com 

glutationa foram centrifugadas passadas 5 horas, o sobrenadante descartado e as células 

ressuspensas em igual volume de meio YEM adicionado ou não com cádmio, mas sem 

glutationa, para que as possíveis interacções exteriores entre os iões metálicos e o 

tripéptido não influenciassem os resultados obtidos. A adição de glutationa ao meio de 

crescimento aumentou, de forma significativa (P <0.05), a tolerância ao cádmio da maioria 

dos isolados testados. Quando a crescer na ausência de glutationa, o isolado NI-2 foi 

incapaz de tolerar concentrações superiores a 0.5 mM CdCl2 e, a menor concentração 

usada (0.25 mM CdCl2) provocou uma redução de crescimento para cerca de 1/3 do 

controlo. A adição de glutationa diminui a sensibilidade deste isolado ao cádmio, o 

crescimento aumentou significativamente a 0.25 mM CdCl2 (P <0.05) e a concentração 

limite que o isolado conseguiu tolerar também aumentou para 0.75 mM CdCl2. Na 

ausência de cádmio, a presença de glutationa não afectou significativamente (P <0.05) o 

crescimento dos isolados moderadamente tolerantes, M9 e NII-1. Na presença de cádmio, a 

glutationa afectou mais o crescimento destes isolados na concentração de 0.25 mM CdCl2 

(P <0.05) do que nas concentrações de 0.5 mM e de 0.75 mM CdCl2. A glutationa 

influenciou também a concentração máxima tolerada, passando de 0.75 mM para 1 mM 

CdCl2. Os isolados tolerantes, E20-8 e USDA 2433, evidenciaram comportamentos 

distintos. Na ausência de glutationa, o isolado E20-8 cresceu a todas as concentrações de 

cádmio a que foi exposto, diminuindo o seu crescimento para metade a 0.5 mM CdCl2 e 

para cerca de 1/4 do controlo a 1 mM de CdCl2. A adição de glutationa ao meio de 

crescimento provocou um aumento significativo (P <0.05) de tolerância ao cádmio a todas 

as concentrações estudadas. 
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Fig.II-1 – Crescimento de isolados de Rhizobium leguminosarum a diferentes concentrações de 
CdCl2 (0 mM, 0.25 mM, 0.5 mM, 0.75 mM e 1.0 mM) na presença (azul) e na ausência (amarelo) 
de glutationa. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ±EP. 
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 Na ausência de glutationa, o isolado USDA 2433, evidenciou um comportamento idêntico 

ao isolado E20-8. Ao contrário de todos os outros isolados estudados, a glutationa não 

influenciou a tolerância deste isolado ao cádmio. A 0.25 mM e a 1 mM CdCl2 os valores 

de crescimento foram muito semelhantes (P <0.05) e, se a 0.75 mM CdCl2 aumentou a 

tolerância de forma significativa (P <0.05), a 0.5 mM CdCl2 diminuiu-a também de forma 

significativa (P <0.05). 
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4. Discussão 
Apesar de algumas das concentrações de cádmio utilizadas serem muito 

superiores às observadas em ecossistemas contaminados (Wagner, 1993), o crescimento de 

organismos a níveis de contaminação que afectam significativamente o seu crescimento é 

um procedimento útil para compreender os mecanismos inerentes à sua tolerância, uma vez 

que estes são frequentemente despoletados quando os organismos estão sujeitos a níveis 

elevados de stresse. 

 Os resultados obtidos demonstram que os isolados de Rhizobium leguminosarum 

estudados apresentam grandes diferenças de tolerância ao cádmio, como já tinha sido 

observado anteriormente por outros autores (Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005, 

Purchase et al., 1997), o que leva a questionar qual a origem destas diferenças.  

Neste capítulo ficou provado que a glutationa não é o único factor influente na 

tolerância ao cádmio em Rhizobium leguminosarum, uma vez que o padrão de crescimento 

do isolado USDA 2433 não foi influenciado pela adição de glutationa. No entanto, para a 

maioria dos isolados testados (4 em 5), os mecanismos de tolerância ao cádmio estão 

relacionados com a presença deste tripéptido. Estudos anteriores demonstraram que a 

adição de glutationa ao meio de crescimento aumenta a tolerância ao cádmio em leveduras 

(Kang, 1992) e aos stresses osmótico e ácido em Rhizobium tropici (Riccillo et al., 2000). 

Foi ainda referido (Figueira et al., 2005) que os níveis de glutationa aumentam em alguns 

isolados tolerantes ao cádmio, não sofrendo, no entanto, alterações significativas em 

isolados sensíveis. Em plantas e leveduras, já foi demonstrado que a glutationa 

desempenha uma dupla função na atenuação do stresse metálico, por um lado diminuindo 

os efeitos do stresse oxidativo provocados pelos metais pesados através da oxidação da 

glutationa com formação de GSSG e por outro complexando os iões metálicos que se 

ligam ao seu grupo SH, diminuindo a sua toxicidade (Li et al., 1997). Contudo, o estudo 

destes mecanismos em bactérias e em particular em Rhizobium leguminosarum são 

escassos. Assim, torna-se importante perceber de que modo a glutationa actua em 

Rhizobium leguminosarum, se no alívio do stresse oxidativo induzido por cádmio ou na 

complexação dos iões metálicos. Nos capítulos seguintes desta tese serão abordadas estas 

questões. No capítulo III procurar-se-à elucidar qual o papel da glutationa no stresse 

oxidativo induzido por cádmio em Rhizobium leguminosarum. Para esse efeito serão 

estimados os níveis de GSH e de GSSG e será quantificada a actividade de algumas das 
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principais enzimas envolvidas no stresse oxidativo, como a superóxido dismutase (SOD), a 

catalase, a glutationa reductase ou a glutationa peroxidase. No capítulo IV ir-se-à averiguar 

a acção da glutationa como agente quelante na formação de complexos de cádmio, de 

modo a elucidar a importância deste mecanismo na tolerância ao cádmio. Este estudo 

envolve um grande volume de trabalho, pelo que se achou preferível projectar as 

experiências de modo a obter resultados conclusivos reduzindo o esforço laboratorial. 

Assim, optou-se por reduzir o número de isolados e as concentrações de cádmio a usar. Na 

escolha dos isolados, os critérios de selecção foram os níveis de tolerância e a influência da 

glutationa. Escolheram-se os isolados NI-2 e E20-8, uma vez que em ambos a adição de 

glutationa provocou aumentos significativos de crescimento sob condições de stresse e 

apresentaram entre si diferenças marcantes de tolerância ao cádmio. Devido à dificuldade 

de crescer os isolados a igual concentração de cádmio, optou-se por crescer o isolado NI-2 

a 0.25 mM CdCl2 e o isolado E20-8 a 1 mM CdCl2, uma vez que estas concentrações os 

provocam reduções de crescimento idênticas, cerca de 70% dos respectivos controlos.  
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Capítulo III  
Stresse oxidativo induzido por cádmio em 

Rhizobium leguminosarum 

 

1.Introdução 
Alguns dos efeitos nefastos atribuídos ao cádmio têm sido associados a alterações 

no estado oxidativo das células (Stochs e Bagchi, 1995; Sandalio et al., 2001; Jamieson, 

1998). Sob determinadas condições, o oxigénio pode dar origem a agentes quimicamente 

reactivos, conhecidos como espécies de oxigénio reactivas (ROS), como, por exemplo, o 

radical hidroxilo (•HO), H2O2 e o anião superóxido (•O2
-). Estes derivados do oxigénio são 

altamente prejudiciais para os componentes celulares, incluindo o DNA, os lípidos e as 

proteínas (Sandalio et al., 2001; Wolff et al., 1986; Romero-Puertas et al., 1999), 

conduzindo a célula a um estado de stresse oxidativo. O cádmio pode ser um indutor de 

stresse oxidativo, uma vez que a sua a presença no meio intracelular contribui para o 

acréscimo da concentração celular de ROS (Winterbourn, 1982), reduzindo a capacidade 

antioxidante da célula (Sies, 1990). As células possuem vias de defesa enzimáticas e não 

enzimáticas para manterem o seu estado redox e minimizar os danos causados pelo stresse 

oxidativo. Na via de defesa não enzimática determinados metabolitos celulares são 

oxidados pelas ROS, eliminando-as do citosol. Um dos agentes de defesa não enzimáticos 

mais eficazes é a glutationa que elimina os radicais através da produção de glutationa 

oxidada (GSSG) (Sies, 1990). A actividade de algumas enzimas também diminui o stresse 

oxidativo da célula, removendo os radicais de oxigénio. As enzimas superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPX) estão envolvidas na desintoxicação 

de O2
- e de H2O2. A SOD é uma metaloenzima que cataliza a dismutação do anião 

superóxido em oxigénio molecular (O2) e em peróxido de hidrogénio (H2O2), sendo 

portanto um mecanismo crucial na defesa antioxidante (Josephy et al., 1997). 
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A catalase está presente na maioria das células aeróbias, estando envolvida na remoção do 

peróxido de hidrogénio, um produto tóxico do metabolismo aeróbio. Esta enzima catalisa a 

conversão de duas moléculas de H2O2 em oxigénio molecular e água (Josephy et al., 

1997). 

As enzimas glutationa peroxidase (GPX) e glutationa reductase (GR) têm um papel crucial 

no funcionamento da via antioxidante mediada pela glutationa. A GPX catalisa a redução 

dos hidroperóxidos, incluindo o peróxido de hidrogénio, por oxidação da glutationa 

(Galiazzo et al., 1987).  

A glutationa reductase (GR) é a principal responsável pela redução da GSSG a GSH e, 

consequentemente, pela manutenção da razão GSH/GSSG no meio intracelular (Sies, 

1990).  

 
Níveis elevados de metais pesados no solo afectam a persistência de Rhizobium 

leguminosarum, assim como a eficácia da nodulação (Ibekwe et al., 1995; Giller et al., 

1998; Obbard, 2001; Castro et al., 2003). Sendo a associação simbiótica entre Rhizobium e 

as leguminosas uma das vias de fixação de azoto biológico mais importantes, será 

proveitoso descortinar qual o efeito do cádmio neste género bacteriano. Sendo os metais 

pesados são dos principais indutores de stresse oxidativo, há autores que apontam para a 

existência de alterações no sistema antioxidante nos nódulos radiculares de leguminosas 

em situações de stresse metálico (Monk et al., 1989; Scandalios, 1993), porém não se sabe 

muito sobre os efeitos do stresse oxidativo induzido por iões metálicos em células de 

Rhizobium leguminosarum em vida livre.  

 

 

2•O2
-+ 2H+  O2 + H2O2  

SOD 

O2 + 2H2O   2H2O2  
CAT 

ROOH + 2GSH  ROH + GSSG + H2O  
GPX 

NADPH + GSSG  2 GSH + NADP + H  
GR 
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1.1 Objectivos  

Tendo em atenção o acima exposto, foram delineadas experiências, com o 

objectivo de avaliar o nível de stresse oxidativo a que os isolados de Rhizobium 

leguminosarum, NI-2 e E20-8, se encontram quando a crescer na presença de cádmio e de 

verificar se a adição de glutationa ao meio de crescimento altera o estado oxidativo destes 

isolados. Para isso, os isolados (NI-2 e E20-8) foram crescidos em meios com e sem adição 

de glutationa e sujeitos a stresse por cádmio. Em cada condição de crescimento foram 

determinados os níveis de GSH e de GSSG intracelulares, bem como as actividades de 

algumas das principais enzimas envolvidas no stresse oxidativo (SOD, CAT, GR e GPX). 
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  2. Material e Métodos  
2.1 Crescimento dos isolados de R. leguminosarum na ausência de glutationa  

Dois isolados de Rhizobium leguminosarum, NI-2 (sensível ao cádmio) e E20-8 

(tolerante ao cádmio) foram crescidos em meio YEM (controlo) ou em meio YEM 

suplementado com 0.25mM (NI-2) e 1 mM CdCl2 (E20-8), de acordo com as tolerâncias 

estabelecidas no capítulo anterior. As células foram crescidas numa incubadora orbital a 

26ºC e a 200 rpm durante 72 horas. O crescimento foi estimado por densidade óptica a 

620nm.  

 

2.2 Crescimento dos isolados de R. leguminosarum na presença de glutationa 

Os isolados NI-2 e E20-8 foram crescidos em meio YEM suplementado com 

80μM de GSH durante as primeiras 5 horas, numa incubadora orbital a 26ºC e a 200 rpm. 

Após este período de tempo as culturas foram centrifugadas 12 min a 4500 rpm e a 4ºC. As 

células sedimentadas foram ressuspensas num volume igual de meio YEM novo sem 

adição de glutationa e com 0 mM CdCl2 (NI-2 e E20-8), 0.25 mM CdCl2 (NI-2) ou 1 mM 

CdCl2 (E20-8). As células foram novamente incubadas às mesmas condições de 

temperatura e agitação durante 67 horas. O crescimento foi estimado por densidade óptica 

a 620nm.  

 

2.3 Determinação do conteúdo proteico 

As células foram colhidas e centrifugadas 12 min a 4500 rpm e a 4ºC, lavadas em 

dH2O e centrifugadas novamente. O conteúdo proteico foi determinado adicionando a 

100µl do sobrenadante 500µl de reagente C (tartarato de Na/K 2%, CuSO4 1%, NaOH 

0.1M e Na2CO3 2%). A preparação foi agitada e incubada no escuro, à temperatura 

ambiente durante 10 min. Após o período de incubação foi adicionado Folin – Ciocalteus 

(1N) e a mistura foi novamente agitada e incubada no escuro, à temperatura ambiente 

durante 30 min. Seguidamente, a absorvância foi lida a 750 nm e o conteúdo proteico 

determinado com base numa recta padrão obtida a partir de uma solução stock de BSA 

(Lowry et al., 1951; Smith et al., 1985). 
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2.4 Quantificação de GSH 

As células foram colhidas e centrifugadas durante 12 min a 4500 rpm e a 4ºC, 

lavadas em dH2O e centrifugadas novamente. O sedimento foi ressuspenso em 1ml de 

tampão MES (pH 7.5), e as células foram sonicadas durante 20s, a 0.9 ciclos.s-1. Foram 

preparados 450µl de mistura de reacção com Glucose-6-P (50 mM), NADP (30 mM), GR 

(5 U.ml-1), glucose-6-fosfato desidrogenase (10 U.ml-1) e DTNB (60 mM) à qual se 

adicionou 150 µl de amostra. Após agitação, a absorvância começou a ser lida 

imediatamente a 405 e 415 nm, em intervalos de 5 min durante 30 min (Anderson, 1985) 

Este método determina a soma de GSH e GSSG presentes na amostra. A GSSG foi 

determinada pelo mesmo método, mas com derivatização prévia da amostra com 2-

vinilpiridina (1M). Após a adição da 2-vinilpiridina a amostra foi agitada no vórtex e 

incubada durante 60 min à temperatura ambiente. O conteúdo em GSH foi calculado como 

a diferença entre os valores dos dois ensaios (Anderson, 1985).  

 

2.5 Preparação dos extractos enzimáticos 

As células foram centrifugadas durante 12 min a 4500 rpm e a 4ºC, lavadas em 

dH2O e uma vez mais centrifugadas nas mesmas condições. O sedimento foi ressuspenso 

em 1 ml de tampão MES (pH 7.5) e sonicado durante 20s a 0.9 ciclos.s-1.  

 

2.6 Determinação da actividade da SOD 

A actividade da SOD foi determinada pelo método fotoquímico do NBT. O ensaio 

foi baseado na capacidade da SOD inibir a redução do nitroazul de tetrazólio (NBT) 

(Sandstrom et al., 1994). A mistura de ensaio continha 25µl de amostra, 525µl de sal de 

tetrazólio (57 μM) e 50µl de xantina oxidase (56.1 mU/ml). Esta mistura foi agitada 

cuidadosamente durante alguns segundos e foi deixada reagir durante 20 min à temperatura 

ambiente. A fotoredução do NBT foi medida a 450nm e os valores das amostras 

comparados com quantidades conhecidas de SOD (Sigma). Uma unidade de SOD foi 

definida como a quantidade de enzima necessária para catalizar a dismutação de 50% dos 

radicais de superóxido (Sandstrom et al., 1994). A actividade da enzima foi expressa em U 

de enzima por mg-1 de proteína (Dixit et al., 2001). 
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2.7 Determinação da actividade da Catalase 

Para estimar a actividade da catalase preparou-se uma mistura com 250 µl de 

tampão fosfato (100 mM e pH 7.0), 75 µl de metanol e 50 µl de amostra. A reacção foi 

iniciada com a adição de 50µl de H2O2 (35.28 mM) e a mistura foi incubada à temperatura 

ambiente durante 20 min. Após esse período adicionou-se 75µl de KOH (10 M) para parar 

a reacção, e posteriormente 75µl de Purpald (34.2 mM). A mistura foi uma vez mais 

incubada nas condições anteriores durante 10 min, após o que foi acrescentado 25µl de 

Periodato de Potássio (65.2 mM). O preparado foi novamente incubado nas mesmas 

condições durante 5 min. A actividade da catalase foi determinada a 540 nm. Os valores de 

absorvância foram comparadas com uma quantidade conhecida de catalase (Sigma) e a 

actividade da enzima foi expressa em U de enzima por mg-1 de proteína (Johansson e Borg, 

1988). 

 

2.8 Determinação da actividade da GR 

A actividade da GR foi monitorizada seguindo o aumento da absorvância a 412 

nm, resultante da redução do DTNB pela GSH com formação de TNB (Smith et al., 1988). 

A mistura da reacção era composta por 345µl de tampão fosfato (100 mM, pH 7.5), 75µl 

de DTNB (10 mM), 60µl de GSSG (9.5 mM), 30µl de NADPH (2 mM) e 75µl de amostra. 

A absorvância foi lida, com intervalos de 1 min, durante 30 min. As alterações de 

absorvância foram comparadas com uma quantidade conhecida de GR (Sigma) e a 

actividade da enzima foi expressa em U de enzima por mg-1 de proteína (Smith et al., 

1988).  

 

2.9 Determinação da actividade da GPX 

A actividade da GPX foi determinada através de um ensaio acoplado; na primeira 

reacção a GPX reduz o hidroperóxido de cumeno através da oxidação da GSH com 

formação de GSSG, na segunda reacção o GSSG é novamente reduzido pela GR com 

consumo de NADPH2. À mistura da reacção contendo 60 µl de amostra, 309µl de tampão 

fosfato (100 mM e pH 7), 45µl de NADPH (2 mM), 120µl de GSH (5 mM) e 6µl de GR 

(25 U/ml), adicionou-se 60µl hidroperóxido de cumeno (1 mM) para dar início à reacção. 

A mistura foi agitada cuidadosamente durante alguns segundos e as alterações de 

absorvância a 340nm foram seguidas durante 3 min. As alterações de absorvância foram 
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comparadas com uma quantidade conhecida de GPX (Sigma) e a actividade da enzima foi 

expressa em U de enzima por mg-1 de proteína (Ursini et al., 1985). 

 

2.10 Análises estatísticas 

Os valores correspondem a médias de 3 a 5 réplicas. Todos os dados foram 

sujeitos a análise de variância (SigmaStat 3.1).  
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3.Resultados  
3.1 O estado oxidativo da glutationa 

Neste capítulo foi determinado o teor em GSH e GSSG dos isolados em diferentes 

condições crescimento, de modo a estabelecer a relação destes parâmetros com o 

mecanismo de defesa antioxidante. Os valores de GSH e de GSSG obtidos encontram-se 

expressos na tabela III-1. É evidente que, quando os isolados crescem na presença de 

cádmio e na ausência de glutationa, ocorre um aumento absoluto de GSSG (E20-8), ou da 

quantidade relativa de GSSG face a GSH (NI-2), sendo esse efeito particularmente visível 

no isolado sensível, onde praticamente toda a glutationa (99%) se encontra oxidada. Estes 

dados sugerem que ambos os isolados se encontram em stresse oxidativo, no entanto o 

estado de oxidação do isolado NI-2 parece ser mais elevado. 

 

Tabela III-1 – Conteúdo em glutationa (nmol.mg prot -1) dos isolados E20-8 (tolerante) e NI-2 
(sensível) de Rhizobium leguminosarum biovar viciae crescidas em meio YEM suplementado com 
diferentes concentrações de CdCl2 e com ou sem a adição de GSH. Os valores correspondem à 
média de três a cinco réplicas ± EP. 

 

 GSH (nmol.mg prot -1) GSSG (nmol.mg prot -1) 

  E20-8 NI-2 E20-8 NI-2 

Controlo 146.8±8.8 110.2±10.1 349.4±12.6 324.8±18.4 

Cádmio 464.8±35.7 4.2±1.4 1391.8±60.8 355.1±20.6 

Glutationa 95.6±19.6 192.0±16.2 552.2±39.1 624.2±32.2 

Glutationa e cádmio 459.8 ±26.3 85.2±27.2 2336.4±62.8 1739.6±66.4 

 

No isolado tolerante a adição de glutationa ao meio de crescimento com cádmio, 

não alterou significativamente os valores de GSH e de GSSG, mas aumentou a produção 

de ambas as formas de glutationa, em especial de GSSG no isolado sensível, reduzindo a 

percentagem de glutationa na forma oxidada. 
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3.2 As enzimas do stresse oxidativo 

A actividade das principais enzimas envolvidas no sistema antioxidante foi 

determinada para os dois isolados de Rhizobium leguminosarum, na presença e na ausência 

de glutationa e de cádmio. O cádmio induziu um aumento significativo (P <0.05) na 

actividade da SOD. No isolado sensível a actividade desta enzima aumentou cerca de 7 

vezes em relação ao controlo (Fig.III-1). O isolado E20-8 também evidenciou um 

acréscimo de actividade sob as mesmas condições, contudo o aumento foi de apenas 4 

vezes. Nos dois isolados a adição de glutationa aos meios de crescimentos com e sem 

cádmio conduziu a uma pequena redução, não significativa (P> 0.05), na actividade da 

SOD. 
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Fig.III-1 – Actividade da SOD (U.mg -1 proteína) nos isolados de Rhizobium leguminosarum NI-2 
(barras laranja) e E20-8 (barras azuis) expostos a 0.25 mM e a 1 mM CdCl2, respectivamente, com 
ou sem a adição de GSH. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± EP. 
 

O padrão de alteração de actividade da catalase (Fig.III-2) foi semelhante ao da 

SOD. Na ausência de cádmio a adição de glutationa não alterou significativamente (P> 

0.05) a actividade desta enzima. A presença de cádmio aumentou cerca de 7 vezes a 

actividade da catalase para o isolado NI-2 e cerca de 5 vezes para o isolado E20-8, quando 
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reduziu significativamente (P> 0.05) a actividade da catalase nos dois isolados, 

permanecendo, no entanto, bastante mais elevada a actividade em NI-2 do que em E20-8.  
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Fig.III-2 – Actividade da CAT (U.mg -1 proteína) nos isolados de Rhizobium leguminosarum NI-2 
(barras laranja) e E20-8 (barras azuis) expostos a 0.25 mM e a 1 mM CdCl2, respectivamente, com 
ou sem a adição de GSH. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± EP. 
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Fig.III-3 – Actividade da GPX (U.mg -1 proteína) nos isolados de Rhizobium leguminosarum NI-2 
(barras laranja) e E20-8 (barras azuis) expostos a 0.25 mM e a 1 mM CdCl2, respectivamente, com 
ou sem a adição de GSH. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± EP. 
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A actividade da GPX encontra-se expressa na Fig.III-3. Como foi observado para 

a SOD e para a CAT, a presença de cádmio induziu um aumento da actividade enzimática 

de GPX nos dois isolados. No isolado sensível, NI-2, a actividade desta enzima aumentou 

cerca de 10 vezes no tratamento com cádmio. A adição de glutationa ao meio de 

crescimento com cádmio permitiu uma diminuição significativa (P <0.05) de actividade da 

GPX, mas esta é ainda 5 vezes superior ao controlo. Em E20-8 o aumento de actividade da 

GPX induzida pelo cádmio foi bastante menor, sendo de cerca 3 vezes em relação ao 

controlo e a presença de glutationa não diminuiu de forma significativa (P> 0.05) os efeitos 

do cádmio na actividade desta enzima. As diferenças entre isolados estão bem marcadas na 

actividade desta enzima, sugerindo que NI-2 se encontra num grau de stresse mais elevado 

do que E20-8.  

A Fig.III-4 apresenta a actividade da GR. A única condição de crescimento em 

que a actividade desta enzima aumentou significativamente (P <0.05) foi quando o isolado 

E20-8 cresceu na presença de cádmio. Nas restantes condições os níveis de actividade da 

GR diminuíram, evidenciando a incapacidade do isolado sensível para aumentar a 

actividade da enzima na presença de cádmio. 
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Fig.III-4 – Actividade da GR (U.mg -1 proteína) nos isolados de Rhizobium leguminosarum NI-2 
(barras laranja) e E20-8 (barras azuis) expostos a 0.25 mM e a 1 mM CdCl2, respectivamente, com 
ou sem a adição de GSH. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± EP. 
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4.Discussão 
   No capítulo anterior foi demonstrado que a adição de glutationa ao meio de 

crescimento não afectou significativamente o crescimento de Rhizobium leguminosarum 

em condições controlo, mas quando exposto ao cádmio, a presença de glutationa aumentou 

significativamente o crescimento da maioria dos isolados testados, em especial do isolado 

sensível. O que pode ser explicado, pelo menos em parte, com o trabalho desenvolvido 

neste capítulo. 

 

4.1 O estado de oxidação da glutationa 

É sabido que a glutationa é o principal tiol em muitas bactérias, incluindo em 

Rhizobium (Ricillo et al., 2002; Purchase et al., 1997). Este tripéptido é o agente redutor 

mais importante em bactérias, leveduras (Izawa et al., 1996; Stephen e Jamieson, 1996; 

Kistler et al., 1986) e plantas (Sandalio et al., 2001), sendo por isso fundamental na 

manutenção do potencial redox das células. No entanto, a sua função na tolerância de 

Rhizobium leguminosarum a metais pesados tem sido pouco investigada. Neste capítulo 

determinaram-se as concentrações de GSH e de GSSG de modo a estabelecer a sua relação 

com o mecanismo antioxidante. É facilmente observável que na presença de cádmio houve 

um aumento de GSSG e da quantidade relativa de GSSG face a GSH, sugerindo assim a 

existência de stresse oxidativo nas células dos isolados a crescer nestas condições. A 

adição de GSH ao meio de crescimento diminui a taxa de oxidação da glutationa. Estes 

dados comprovam a função antioxidante da glutationa, sendo oxidada pelas ROS e 

produzindo GSSG. Este efeito foi particularmente evidente no isolado NI-2 a crescer em 

meio com cádmio, onde praticamente toda a glutationa (99%) se encontrava na forma 

oxidada. Como referido por Xiang et al., (2001) a acumulação de GSSG poderá resultar do 

aumento de stresse oxidativo devido à perda de glutationa. Assim os níveis reduzidos de 

GSH no isolado sensível estão possivelmente relacionados com a sua sensibilidade ao 

cádmio. Em plantas e leveduras, a GSH desempenha uma dupla função na mitigação do 

stresse induzido por metais pesados, atenuando os efeitos do stresse oxidativo através da 

formação de GSSG e complexando os iões metálicos (Li et al., 1997). Neste capítulo, a 

exposição ao cádmio aumentou significativamente os níveis de glutationa total na estirpe 

tolerante, o que já tinha sido apontado como uma razão provável para a sua maior 

tolerância (Figueira et al., 2005), enquanto que no isolado sensível os valores totais de 
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glutationa não sofreram alterações. A adição de glutationa ao meio alterou este cenário e a 

concentração total deste tripéptido no isolado sensível aumentou consideravelmente 

confirmando a sua influência benéfica na tolerância ao cádmio. Os resultados sugerem 

ainda que a causa da maior sensibilidade de NI-2 ao cádmio poderá ser a sua incapacidade 

de aumentar a produção de glutationa. 

Os efeitos da glutationa podem advir da sua capacidade de diminuir os ROS ou de 

diminuir a toxicidade do cádmio através da complexação de iões. Os resultados mostram 

claramente que a presença de níveis elevados de GSH intracelular é crucial para a 

manutenção do estado oxidativo da célula. 

 

4.2 As enzimas do stresse oxidativo 

Apesar de ainda não estar bem esclarecida a forma como as bactérias reagem ao 

stresse metálico, existe um conjunto de evidências que sugere que a toxicidade induzida 

pelos metais pesados pode ser atribuída, pelo menos em parte, aos danos causados pelo 

stresse oxidativo. Uma vez que o sistema antioxidante está dependente, não só da 

glutationa, mas também da actividade de algumas enzimas como a SOD, a CAT, a GR e a 

GPX, foram determinadas as actividades destas enzimas nos dois isolados, com e sem a 

adição de glutationa ao meio de crescimento. 

 

4.2.1 A Superóxido dismutase e a Catalase 

Schützendübel et al., (2001) demonstraram que existe activação da SOD e da 

CAT na presença de metais pesados em Pinus sylvestris e ainda que estas enzimas são 

elementos cruciais na protecção das células contra os efeitos do stresse oxidativo. O facto 

da presença de cádmio ter induzido um aumento significativo na actividade destas duas 

enzimas sugere a existência de stresse oxidativo, principalmente no isolado sensível onde 

os níveis de actividade foram mais elevados. Tendo em atenção que a indução dos sistemas 

antioxidantes é geralmente proporcional à duração e intensidade do stresse aplicado (Pinto 

et al., 2003; Srivastave e Tel-Or, 1991; Okamoto et al., 1996), os dados obtidos 

demonstram que, apesar dos dois isolados terem sofrido diminuições de crescimento 

idênticas (capítulo II), o nível de stresse oxidativo foi maior no isolado sensível, embora a 

concentração de cádmio a que esteve sujeito ter sido 4 vezes menor. Este facto é 

consistente com os baixos níveis de GSH encontrados na estirpe sensível, já que uma 
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maior depleção de GSH está associada a níveis elevados de stresse oxidativo (Xiang et al., 

2001). 

 

4.2.2 A Glutationa peroxidase e a Glutationa reductase 

A GPX e a GR são enzimas chave na manutenção da razão GSH/GSSG na célula. 

Tal como observado para a SOD e para a catalase, a presença de cádmio induziu um 

aumento da actividade da GPX, o que está de acordo com os elevados níveis celulares de 

stresse oxidativo determinados. As diferenças observadas entre os dois isolados 

demonstram que a actividade enzimática é mais elevada no isolado sensível, corroborando 

assim o maior grau de stresse oxidativo, o que está em consonância com razões de 

GSH/GSSG mais baixas. A diminuição de actividade da GPX quando é adicionada 

glutationa ao meio de crescimento com cádmio, particularmente no isolado sensível, 

sugere uma vez mais que a glutationa induziu um alívio no stresse por cádmio. 

Os resultados da GR mostram que apenas ocorreu aumento de actividade quando 

o isolado tolerante cresceu na presença de cádmio e sem a adição de glutationa. Estes 

dados são concordantes com as razões de GSH/GSSG observadas e poderão explicar as 

percentagens mais elevadas de GSSG no isolado sensível. Níveis mais elevados de GSH 

poderão contribuir para o aumento de tolerância ao cádmio quer fornecendo substrato para 

a GPX e consequentemente diminuindo os danos provocados pelo stresse oxidativo 

originado pelo metal. A reduzida actividade da GR observada no isolado sensível, poderá 

ser a responsável pelos baixos níveis de glutationa reduzida e portanto pela sua maior 

sensibilidade ao cádmio. Trabalhos anteriores realizados em plantas e em leveduras 

indicam que na presença de níveis elevados de stresse por cádmio, há um decréscimo de 

actividade das enzimas do sistema antioxidante devido à oxidação proteica, potenciando 

assim o grau de stresse (Stochs e Bagchi, 1995; Sandalio et al., 2001; Somashekaraiah et 

al., 1992; Chaoui et al., 1997; Schickler e Caspi, 1999). Apesar de baixos níveis de cádmio 

provocarem um aumento na actividade enzimática tanto da GPX como da GR em algumas 

espécies vegetais (Sandalio et al., 2001), níveis elevados de stresse induzidos por este 

metal conduzem a uma diminuição da actividade destas enzimas (Schickler e Caspi, 1999). 

Uma vez que ocorreu uma redução significativa da actividade da GR na presença de 

cádmio, é provável que o stresse oxidativo mais elevado experimentado pelo isolado 
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sensível iniba a actividade desta enzima, sugerindo que a GR é mais sensível ao cádmio do 

que as outras enzimas. 

Figueira et al., (2005) comprovaram que as concentrações de cádmio intracelular 

eram mais elevados no isolado tolerante do que no sensível quando expostos aos mesmos 

níveis de stresse. Considerando que o grau de stresse oxidativo foi menor em E20-8 do que 

em NI-2, apesar deste isolado ter crescido a concentrações mais baixas de cádmio e de ter 

actividades mais elevadas de SOD, CAT e GPX, os resultados sugerem que a forma desta 

espécie ultrapassar o stresse por cádmio não pode estar apenas dependente da capacidade 

para diminuir os ROS. Em tecidos animais verificou-se que a tolerância celular ao cádmio 

não resulta do aumento da actividade de enzimas antioxidantes, mas de níveis de glutationa 

intracelular elevados (Hatcher et al., 1995), tal como foi constatado para o isolado E20-8 

por Figueira et al., (2005) e confirmado neste capítulo. 
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Capítulo IV  

A glutationa como agente quelante de 

cádmio 
 

 
 
1.Introdução  
O crescente aumento no teor de metais pesados nos solos, devido à poluição 

ambiental, afecta directamente a comunidade microbiana bem como as relações 

simbióticas que alguns destes microrganismos estabelecem com leguminosas. O cádmio é 

um dos metais pesados cuja presença tem aumentado devido ao tratamento inadequado de 

resíduos industriais e à corrente utilização de fertilizantes fosfatados que, dependendo da 

sua origem, podem conter quantidades consideráveis deste metal (Giller et al., 1989; 

McGrath et al., 1995).  

Vários mecanismos têm sido implicados na tolerância das bactérias ao cádmio, 

como sejam o efluxo de metais mediado por transporte activo, a precipitação dos metais 

como sais insolúveis, a alteração na permeabilidade das membranas, a imobilização do 

metal na parede celular e a produção de agentes quelantes (Bruins et al., 2000). Dada a 

importância de bactérias como o Rhizobium na manutenção da fertilidade dos solos 

(Ibekwe et al., 1995), estas constituem um bom modelo para o estudo das interacções 

cádmio – bactéria em sistemas agrícolas. Contudo, os estudos destes mecanismos em 

bactérias do solo têm sido escassos e baseiam-se em sistemas de efluxo (Anton et al., 

2004; Groβe, 2004), tais como o sistema CzcCBA em Ralstonia metallidurans, que 

exporta activamente os iões de cádmio e de zinco do citoplasma para o meio extracelular 

(Legatzki et al., 2003), o sistema Czc em A. Eutrophus (Nies, 1992; Nies, 1999) e o 

sistema Cad em S. aureus (Smith e Novick, 1972). 
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A obtenção de isolados de Rhizobium leguminosarum com tolerância intrínseca a 

metais pesados já foi descrito (Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005; Purchase et al., 

1997) e a tolerância ao cádmio de alguns desses isolados encontra-se expressa no capítulo 

II. Figueira et al., (2005) demonstraram que os isolados tolerantes de R. leguminosarum 

apresentam maiores concentrações intracelulares de cádmio em situações de stresse 

metálico, quando comparados com os isolados sensíveis, tornando legítimo especular sobre 

a possível existência de mecanismos de tolerância, diferentes dos sistemas de efluxo, que 

atenuem a toxicidade do cádmio permanecendo, no entanto no meio intracelular. Neste 

mesmo trabalho o aumento na síntese de glutationa foi relacionado com o aumento de 

tolerância aos metais em isolados tolerantes. Este tripéptido é o tiol (γ-glutamil-cisteina-

glicina) de baixo peso molecular mais comum em bactérias (Ferguson e Booth, 1998) e 

tem sido relacionada com a tolerância bacteriana a diferentes xenobióticos como 

salinidade, compostos clorinados, metilglioxal e acidez (Chesney et al., 1996; Ferguson e 

Booth, 1998, Riccillo et al., 2002). Os efeitos nocivos do cádmio devem-se, em grande 

parte, à elevada afinidade dos seus iões para compostos com grupos sulfidril (SH), 

interferindo com a actividade de enzimas importantes e prejudicando assim gravemente o 

metabolismo celular (Nies, 1992; Bruins et al., 2000). No entanto, esta característica é 

também a base de um mecanismo de tolerância ao cádmio em alguns organismos, onde a 

sequestração intracelular do metal por ligandos específicos torna os iões metálicos 

inofensivos para o metabolismo celular (Gomes et al., 2002; Perego e Howell, 1997). As 

metalotioninas, pequenas proteínas ricas em cisteína, encontram-se entre as principais 

moléculas envolvidas na sequestração citoplasmática de iões metálicos, complexando os 

iões de cádmio através dos seus grupos SH (Cobbet, 2000), neutralizando assim a sua 

toxicidade. Em plantas e leveduras, foi também demonstrado que a glutationa desempenha 

uma dupla função na atenuação do stresse metálico através da diminuição dos efeitos do 

stresse oxidativo provocados pelos metais pesados através da formação de GSSG e da 

formação de complexos metálicos através do seu grupo SH (Li et al., 1997).  
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1.1 Objectivos 

O presente trabalho foi concebido para testar a hipótese do cádmio ser 

complexado pela glutationa, diminuindo a sua toxicidade no meio intracelular.  

 Para alcançar este objectivo, foi delineado o trabalho experimental de modo a 

garantir a integridade dos complexos durante o seu isolamento e determinação da sua 

constituição química. A quantificação dos complexos formados, sob diferentes condições 

de stresse em dois isolados de Rhizobium leguminosarum, E20-8 (tolerante) e NI-2 

(sensível), ajudará a elucidar a importância deste mecanismo na tolerância desta espécie ao 

cádmio. 
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2. Material e Métodos 
2.1 Crescimento dos isolados de R. leguminosarum na ausência de glutationa  

Dois isolados de Rhizobium leguminosarum, NI-2 (sensível ao cádmio) e E20-8 

(tolerante ao cádmio) foram crescidos em meio YEM (controlo) ou em meio YEM 

suplementado com 0.25mM (NI-2) e 1 mM CdCl2 (E20-8), de acordo com as tolerâncias 

estabelecidas no capítulo II. As células foram crescidas numa incubadora orbital a 26ºC e a 

200 rpm durante 72 horas. O crescimento foi estimado por densidade óptica a 620nm.  

 

2.2 Crescimento dos isolados de R. leguminosarum na presença de glutationa 

Os isolados NI-2 e E20-8 foram crescidos em meio YEM suplementado com 

80μM de GSH durante as primeiras 5 horas, numa incubadora orbital a 26ºC e a 200 rpm. 

Após este período de tempo as culturas foram centrifugadas 12 min a 4500 rpm e a 4ºC. As 

células sedimentadas foram ressuspensas num volume igual de meio YEM novo sem 

adição de glutationa e com 0 mM CdCl2 (NI-2 e E20-8), 0.25 mM CdCl2 (NI-2) ou 1 mM 

CdCl2 (E20-8). As células foram novamente incubadas às mesmas condições de 

temperatura e agitação durante 67 horas. O crescimento foi estimado por densidade óptica 

a 620nm.  

 

2.3 Quantificação da glutationa total 

As células foram colhidas, lavadas em dH2O e centrifugadas durante 12 min a 

4000 rpm e a 4ºC. O sedimento de três tubos foi ressuspenso em 600 μl HCL (1N) e as 

células foram sonicadas durante 1 min, a 0.9 ciclos.s-1em banho de gelo. A 200 μl de 

extracto foram adicionados 800 µl de tampão Tris-HCl (0.1 mM, pH 8.0), EDTA (1 mM) e 

25 µl de DTE (2 mM). As células foram incubadas durante 1 hora à temperatura ambiente 

e por fim adicionaram-se 50 µl de reagente de Ellman (DTNB) (10 mM) em tampão 

fosfato (0.1 mM, pH 7.5). A derivatização ocorreu no escuro, durante 15 min a 26 ºC. A 

absorvância da cor amarela obtida devido à formação de 2-nitro-5-mercaptobenzoato foi 

medida espectrofotómetricamente a 412 nm.  
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2.4 Análise dos complexos formados entre a glutationa e o cádmio 

2.4.1 Processo de extracção 

As células foram centrifugadas durante 10 min a 4000g à temperatura ambiente. O 

sedimento foi suspenso em dH2O, submetido a banho de ultra sons durante 5 min e 

posteriormente centrifugado 12 min a 4 000g à temperatura ambiente. O sobrenadante 

(cádmio fracamente ligado à parede) foi recolhido para quantificação do cádmio. O 

procedimento para a extracção dos complexos de cádmio foi adaptado do trabalho de 

Rauser (2000). O sedimento foi ressuspenso em 1 ml de tampão de extracção HEPES 

(100 mM, pH 8.6), PMSF (1 mM) e 0.2% Tween 20 (v/v). A ruptura celular, adaptada de 

um protocolo para o isolamento de complexos de uma microalga (Hu e Wu, 1998), foi 

efectuada por ultra sonicação a 0.3 ciclos.s-1 durante 10 min, mantendo a amostra num 

banho de gelo e posteriormente centrifugado durante 20 min a 14 000g e a 4ºC. O 

sobrenadante foi recolhido e o sedimento ressuspenso em 0.5 ml de tampão de extracção e 

centrifugado novamente. O processo foi repetido mais duas vezes. Os sobrenadantes 

extraídos contendo o cádmio intracelular (1 a 4), foram juntos fornecendo o material para 

a caracterização dos complexos GSH-Cd. O cádmio firmemente ligado às paredes foi 

obtido ressuspendendo o sedimento final em HNO3 (0.4M). Os quatro extractos e o 

sedimento foram sub-amostrados para quantificação do cádmio. 

 

2.4.2 Cromatografia de exclusão molecular 

Os extractos contendo o cádmio intracelular (1 a 4) foram fraccionados por 

filtração em gel numa coluna Sephacril S-100 (25 x 0.5 cm i.d., Amershan Biosciences). 

A coluna foi equilibrada com tampão de equilibração, HEPES (10 mM, pH 8.0) e KCl 

(300 mM), como descrito por Rauser (2000). A eluição foi conseguida com a injecção de 

1 ml de amostra, a um fluxo de 0.4ml.min-1, à temperatura ambiente. A absorvância foi 

detectada a 254 nm (A254) e as fracções foram colhidas em intervalos de 2 min. Todas as 

fracções foram sub-amostradas para posterior quantificação de cádmio. As fracções 

correspondentes a uma maior concentração de cádmio foram combinadas e congeladas 

para posterior análise das proteínas dos complexos por HPLC. 
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2.4.3 Quantificação de cádmio 

 A quantificação de cádmio foi feita a partir das fracções recolhidas por ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) modelo Jobin Yvon Jy Plus.  

 

2.4.4 Análise dos complexos por HPLC 

Para a análise dos tióis presentes nos complexos, as fracções que continham maior 

quantidade de cádmio foram combinadas e acidificadas com HNO3 (0.4 M), para análise 

por HPLC, com derivatização pré-coluna com monobromobimano (mBBr) (Lima et al., 

2006). As amostras (100 µl) foram neutralizadas com NaOH (0.1 M), após a adição de 200 

µl de tampão Tris-HCl (0.1 M, pH 8.0), EDTA (1 mM) e 25 µl de DTE (2mM) e incubadas 

durante 1 hora à temperatura ambiente. Posteriormente adicionou-se 50µl de mBBr (20 

mM) diluído em acetonitrilo. A derivatização foi realizada no escuro a 35ºC e 40 min 

depois foi interrompida com a adição de 5% de ácido acético (v/v), até perfazer um volume 

total de 1.5 ml. As amostras foram armazenadas a 4ºC antes da análise por RP-HPLC 

(Klapheck, 1988). Os derivativos fluorescentes foram separados por cromatografia de fase 

reversa, em HPLC (Gilson, modelo 306) (Lima et al., 2006). As amostras foram 

centrifugadas a 14 000g, durante 5 min a 4ºC e desgaseificadas. Aliquotas de 20 µl foram 

injectadas manualmente numa coluna RP C18 (250x4.6 mm i.d., 5µ, Gilson), equilibrada 

com o eluente A (0.01% TFA (v/v), em água desionizada), previamente desgaseificado. Os 

tióis foram resolvidos num gradiente linear, de 0 a 20% do eluente B (90% acetonitrilo, em 

0.01% TFA (v/v)), também desgaseificado, durante 20 min (Lima et al., 2006), após o que 

foi estabelecido um gradiente linear de 20-90% do eluente B nos 10 min seguintes. Após 

cada corrida a coluna foi lavada com eluente B (100%) e novamente equilibrada com 

eluente A. Os tióis foram eluídos a um fluxo de 1 ml.min-1 e detectados num 

espectrofluorímetro, com excitação a 380 nm e detecção a 480 nm (Klapheck, 1988). Os 

picos presentes nas fracções seleccionadas foram quantificados a partir de padrões de 

glutationa e de cisteína (Lima et al., 2006). 

 

2.5 Análise estatística 

Todos os valores obtidos correspondem a médias de 3 a 5 réplicas e foram 

submetidos a uma análise estatística realizada pelo programa SigmaStat 3.1, baseado no 

teste da ANOVA bifactorial e no teste de Tukey. 
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3. Resultados  
3.1 Protocolo de extracção e distribuição de cádmio na célula 

Para o isolamento dos complexos de cádmio foi adaptado um protocolo específico 

usado na separação de complexos de fitoquelatinas em células vegetais (Rauser, 2000). De 

modo a ajustar o protocolo a células bacterianas foram feitas algumas alterações para não 

quebrar possíveis ligações entre o cádmio e as proteínas, nem a criar artefactos aquando do 

rompimento das células. O cádmio que se encontrava fracamente ligado às células foi 

removido por extracção aquosa em banho de ultrasons, de modo a manter a integridade 

membranar. O cádmio intracelular foi obtido por extracções sequenciais, na presença de 

um tampão de extracção alcalino, de modo a manter a estabilidade de possíveis complexos. 

O cádmio ligado a membranas e à parede celular foi extraído com ácido a partir do 

sedimento celular resultante da extracção do cádmio intracelular. Os dados obtidos nas 

diferentes extracções de cádmio encontram-se expressos na tabela IV-1.  

 

Tabela IV-1 – Distribuição de cádmio (μmol.mg prot -1) nas células dos isolados E20-8 (tolerante) 
e NI-2 (sensível) de Rhizobium leguminosarum biovar viciae crescidos em meio YEM 
suplementado com 1 mM CdCl2 e 0.25 mM CdCl2, respectivamente. Os valores correspondem à 
média de três a cinco réplicas ± EP. 

   Distribuição do cádmio na célula (μmol.mg prot -1) 

    
Cd extracelular fracamente 

ligado 
Cd intracelular Cd extracelular 

Cd 39.85±4.86 151.75±19.04 9307.17±177.88 
E20-8 

GSH+Cd 43.44±8.00 77.49±3.41 4467.44±78.56 

Cd 132.15±5.67 16.22±3.27 2814.75±62.46 
NI-2 

GSH+Cd 48.90±6.71 8.362±0.94 534.80±23.87 

 

Pode-se verificar que a distribuição de cádmio nas diferentes fracções celulares não 

foi constante, tanto no isolado tolerante como no sensível. Os resultados demonstraram que 

a concentração de cádmio presente na parede celular foi muito superior à concentração de 

cádmio intracelular, obtendo-se valores semelhantes para os dois isolados (94% para o 

E20-8 e 97% para o NI-2). As concentrações de cádmio intracelular registadas foram 

percentualmente baixas nos dois isolados, sendo que o isolado tolerante apresentou uma 
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concentração de cádmio intracelular de 6%, enquanto que o isolado sensível assimilou 

apenas 3% da totalidade do cádmio a que foi exposto. A adição de glutationa ao meio de 

crescimento, antes da exposição ao metal, conduziu a uma acentuada diminuição da 

concentração de cádmio intracelular. Em E20-8 e NI-2 o cádmio intracelular perfez apenas 

1,7% e 1,4%, respectivamente, do cádmio existente no interior das células que cresceram 

sem adição de glutationa.  

 

3.2 Quantificação de cádmio intracelular 

Aquando da extracção de cádmio intracelular com tampão alcalino verificou-se que 

com uma só centrifugação, apenas 40% do metal intracelular era extraído, sendo necessária 

a realização de mais extracções para obter o máximo possível de cádmio. Nas extracções 

realizadas com tampão alcalino (extractos de 1-3) obteve-se cerca de 98% do total de 

cádmio possível de ser extraído por este método. A percentagem de cádmio obtida no 

extracto 4 foi quase nula, demonstrando assim que a concentração máxima de cádmio já 

fora extraída.  
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Fig.IV-1 – Extracção cumulativa de cádmio, correspondente às quatro extracções sequenciais 
efectuadas no isolado de Rhizobium leguminosarum E20-8 exposto a 1 mM CdCl2. Os valores 
correspondem à média de três a cinco réplicas ± EP. 

 

Em trabalhos anteriores (Purchase et al., 1997) foi descrito um protocolo em que a 

extracção do cádmio fracamente ligado à parede foi efectuada com um ácido fraco. No 

entanto, no decorrer deste trabalho experimental verificou-se que este método influenciava 

as quantificações obtidas para a distribuição do cádmio na célula, aumentando as 

concentrações do cádmio fracamente ligado à parede e do cádmio intracelular, enquanto 

que a fracção de cádmio ligado à parede era muito menor (dados não apresentados). Além 

Número da extracção 
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disso, nos tratamentos com ácido quase todo o cádmio intracelular era libertado numa só 

extracção, verificando-se por cromatografia que este se encontrava maioritariamente sob a 

forma de iões livres (dados não apresentados). 

 

3.3 Quantificação de glutationa total 

Os resultados da quantificação total de glutationa encontram-se expressos na 

Fig.IV-2. Na presença de cádmio e sem adição de glutationa, os níveis intracelulares de 

glutationa total aumentaram mais de 10 vezes no isolado E20-8, enquanto no isolado 

sensível o aumento foi de cerca de 2 vezes, em relação ao controlo. Nos controlos, a adição 

de glutationa não alterou os níveis totais deste tripéptido nos dois isolados. No entanto, a 

adição de glutationa na presença de cádmio aumentou a concentração de glutationa 

intracelular cerca de 18 vezes no isolado tolerante e mais de 3 vezes no isolado sensível. 
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Fig.IV-2 – Concentração total de glutationa dos isolados, E20-8 (barras azuis) e de NI-2 (barras 
laranja) de Rhizobium leguminosarum expostos a 0.25 mM e a 1 mM CdCl2, respectivamente com 
e sem a adição de glutationa ao meio de crescimento. Os valores correspondem à média de três a 
cinco réplicas ± EP. 
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3.4 Complexação do Cd intracelular 

Os extractos 1-4 foram separados por cromatografia de exclusão molecular. A 

Fig.IV-3 (A, B, C e D) mostra exemplos dos perfis cromatográficos relativos ao isolado 

tolerante quando exposto a cádmio na presença ou ausência de glutationa (Fig. IV-3.B e 

Fig. IV-3.A, respectivamente) e ao isolado sensível exposto a cádmio com (Fig. IV-3.D) e 

sem (Fig. IV-3.C) a adição de glutationa. A distribuição de cádmio ao longo das fracções 

colhidas está representada pelos histogramas. Os perfis cromatográficos apontam para 

algumas diferenças entre isolados, contudo grande parte do cádmio foi eluída num só pico, 

que se sobrepôs a um pico proteico específico. O isolado tolerante apresentou muito pouco 

cádmio livre, sendo o metal maioritariamente eluído nas fracções 55 a 75. No isolado 

sensível, apesar de uma percentagem de cádmio ser eluído nas mesmas fracções, grande 

parte deste estava distribuída pelas restantes fracções. A adição de glutationa ao meio de 

crescimento provocou uma diminuição na concentração de cádmio intracelular, em ambos 

os isolados, bem como o aumento da concentração de cádmio na forma complexada, 

particularmente no isolado sensível. 



 

 41

 

 

C
d 

nm
ol

.L
 -1

 

 
Fig. IV-3 – Exemplos da cromatografia de exclusão molecular dos extractos 1-4 (cádmio 
intracelular) obtidos dos isolados NI-2 e E20-8, após uma exposição de 3 dias a 0.25 mM e a 1 mM 
CdCl2, respectivamente, com e sem a adição de glutationa ao meio de crescimento. A: E20-8 Cd; 
B: E20-8 GSH+Cd; C: NI-2 Cd; D: NI-2 GSH+Cd. O traço contínuo indica a A254.Os histogramas 
associados a cada cromatograma mostram a concentração de cádmio em cada fracção.  
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3.5 Caracterização dos picos: cádmio complexado e caracterização proteica 

As fracções (55 a 75) correspondentes aos picos de cádmio foram colhidas e usadas 

para determinação da composição de tióis. A figura IV-4 representa um exemplo do perfil 

cromatográfico resultante da análise por HPLC das fracções seleccionadas do isolado 

tolerante, E20-8, exposto quando a cádmio. A análise por HPLC dos tióis existentes nos 

picos seleccionados revelou que estes eram constituídos maioritariamente por glutationa e 

alguns resíduos de cisteína.  

 

 
 
 
Fig.IV-4 – Exemplo de um perfil cromatográfico resultante da análise por HPLC dos tióis 
presentes nas fracções 55 a 75, após derivatização com mBBr, do isolado E20-8 de Rhizobium 
leguminosarum exposto a 1 mM CdCl2, sem a adição de glutationa ao meio de crescimento. Os 
picos assinalados são, respectivamente: (1) cisteína e (2) glutationa. Os picos marcados com * 
correspondem aos picos resultantes da derivatização do mBBr. 

 

As concentrações de glutationa e de cádmio presentes nas fracções seleccionadas 

foram quantificadas e os resultados encontram-se expressas na tabela IV-2 e IV-3, 

respectivamente.  
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Tabela IV-2 – Distribuição de glutationa (μmol.mg prot -1) nas fracções seleccionadas e a sua 
relação com a quantidade total de cádmio absorvida pelos isolados (tolerante) e NI-2 (sensível) de 
Rhizobium leguminosarum biovar viciae crescidos em meio YEM suplementado com 1 mM CdCl2 
e 0.25 mM CdCl2, respectivamente. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± 
EP. 
 

  
 Distribuição da glutationa (μmol.mg prot -1) 

 Sem adição de GSH Com adição de GSH 

 E20-8 NI-2 E20-8 NI-2 

Fracção do 55-70 172.02±0.94 0.99±0.07 192.02±6.81 2.15±0.51 

Total intracelular 182.87±8.83 3.99±0.14 274.31±9.02 5.39±0.72 

Percentagem complexada 94% 25% 70% 40% 

 

 
 
Tabela IV-3 – Distribuição de cádmio (μmol.mg prot -1) nas fracções seleccionadas e a sua relação 
com a quantidade total de cádmio absorvida pelos isolados (tolerante) e NI-2 (sensível) de 
Rhizobium leguminosarum biovar viciae crescidos em meio YEM suplementado com 1 mM CdCl2 
e 0.25 mM CdCl2, respectivamente. Os valores correspondem à média de três a cinco réplicas ± 
EP. 

 

 Distribuição de cádmio (μmol.mg prot -1) 

 Sem adição de GSH Com adição de GSH 

 E20-8 NI-2 E20-8 NI-2 

Fracção do 55-70 114.03±5.73 3.73±0.60 69.74±2.46 4.46±0.28 

Total intracelular 151.75±19.04 16.22±3.27 77.49±3.41 8.36±0.94 

Percentagem complexada 75% 28% 90% 53% 

 

3.5.1 O papel da glutationa como agente quelante intracelular em R. 

leguminosarum 

A eficácia da complexação de cádmio na desintoxicação do metal foi avaliada 

através da determinação da concentração de cádmio ligada à glutationa e da comparação 

dessas quantidades com o total de cádmio acumulado na célula. Na presença de cádmio, o 

isolado tolerante foi capaz de complexar cerca de 75% do cádmio intracelular, enquanto 

que o isolado sensível complexou apenas 28%. Relativamente à quantidade de glutationa 
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intracelular presente sob a forma complexada, também foram observadas importantes 

diferenças entre os dois isolados. O isolado tolerante usou 94% do seu teor total em 

glutationa para complexar o cádmio, enquanto que o isolado sensível utilizou apenas 25%. 

Quando a glutationa foi adicionada ao meio de crescimento, o conteúdo total em cádmio 

intracelular diminuiu, mas a percentagem do metal presente sob a forma complexada 

aumentou substancialmente, atingindo 90% no isolado tolerante e 53% no isolado sensível. 

A adição de glutationa também interferiu, embora de modo diferente, na proporção de 

glutationa utilizada na complexação de iões cádmio. No isolado tolerante diminuiu de 94% 

para 70% e no isolado sensível subiu de 25% para 40%.  
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4. Discussão  
4.1 Protocolo de extracção 

Como já foi demonstrado em plantas (Rauser, 2000; Souza e Rauser, 2003; Lima et 

al., 2006), uma só extracção não permite a obtenção da totalidade de cádmio intracelular, 

em Rhizobium, sendo necessárias quatro extracções sequenciais. Mesmo assim, os dados 

obtidos demonstraram que, tanto no isolado tolerante como no sensível, a maior 

percentagem de cádmio ficou retida na parede (Tabela IV-1). Estes resultados indicam que 

com o protocolo utilizado as ligações entre o cádmio e a parede da célula foram mantidas. 

Num outro método de extracção experimentado, extracção com um ácido fraco, as ligações 

do cádmio à parede celular foram afectadas, contaminando as restantes fracções (dados não 

apresentados). A extracção aquosa em banho de ultrasons demonstrou manter a 

estabilidade das ligações em todas as fracções de cádmio. Os dados obtidos demonstraram 

ainda que a utilização de um tampão alcalino, como o tampão HEPES, evitou a ligação de 

iões de cádmio livres a outras moléculas durante o processo de sonicação, uma vez que, os 

iões de cádmio livres, obtidos durante a extracção com ácido, eluíram como um pico de 

cádmio livre na cromatografia de exclusão molecular, em vez de se encontrarem ligados a 

proteínas (dados não apresentados). 

 

4.2 Distribuição de cádmio na célula 

Os resultados obtidos para a distribuição do cádmio na célula (Tabela IV-1) 

demonstraram que a maioria do cádmio ficou retido na parede celular nos dois isolados, 

sendo o cádmio intracelular de apenas 6% no isolado tolerante e de 3% no isolado sensível. 

Estes dados evidenciam que um dos principais mecanismos de tolerância ao cádmio, em 

Rhizobium leguminosarum, é a retenção dos iões deste metal da parede celular. Uma das 

principais razões apontadas para justificar as elevadas concentrações de cádmio ligado à 

parede em bactérias gram negativas é a presença de um revestimento extracelular de 

polissacarídeos (Purchase et al., 1997). Também já foi demonstrado que em Rhizobium 

leguminosarum a sequestração do cádmio por lipopolissacarídeos é um dos mecanismos 

primários de tolerância (Pereira et al., 2005), no entanto estes autores demonstraram a 

existência deste mecanismo tanto em isolados tolerantes como em sensíveis. Comprovou-

se neste capítulo que, a percentagem de cádmio acumulada na parede é semelhante nos 

dois isolados, assim esta não pode ser uma justificação para as diferenças de tolerância 
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existentes entre E20-8 e NI-2. Tendo em conta que o cádmio livre no meio intracelular é 

muito tóxico para a célula (Adamis et al., 2004) e que a estirpe tolerante acumula mais 

cádmio intracelular, a base das diferenças de tolerância entre E20-8 e NI-2 deverá estar 

relacionada com o desenvolvimento de mecanismos que permitam aos isolados atenuar a 

toxicidade de cádmio intracelular.  

 

4.3 A glutationa como agente quelante intracelular de cádmio em Rhizobium 

Trabalhos realizados anteriormente demonstraram que isolados tolerantes de R. 

leguminosarum acumulavam maiores concentrações intracelulares de cádmio do que 

isolados mais sensíveis e ainda que os níveis de glutationa se mantinham inalterados nos 

isolados sensíveis, mas que aumentam consideravelmente em isolados tolerantes (Figueira 

et al., 2005). Os mesmos autores afirmam que o mecanismo de desintoxicação de cádmio 

intracelular nesta espécie não deverá ser baseado em sistemas de efluxo, mas sim na 

capacidade para aumentar a síntese de glutationa na presença de stresse metálico. Os dados 

obtidos neste capítulo corroboram a hipótese lançada por Figueira et a., (2005). O facto do 

isolado tolerante E20-8 ser capaz de aumentar a síntese de glutationa numa situação de 

stresse por cádmio, contrariamente ao isolado sensível, pode justificar o nível de tolerância 

de cada um dos isolados. A adição de glutationa ao meio de crescimento conferiu maior 

tolerância ao isolado NI-2, já que a presença de glutationa no meio intracelular aumentou 

significativamente e a concentração de cádmio intracelular diminuiu, confirmando a sua 

importância na tolerância de Rhizobium leguminosarum a este metal. A maior acumulação 

de cádmio intracelular e os níveis mais elevados de glutationa no isolado tolerante sugerem 

que este tripéptido não está apenas envolvido na atenuação do stresse oxidativo (capítulo 

III) mas também noutro mecanismo intracelular de desintoxicação de cádmio como a 

formação de complexos cádmio-glutationa. Já foi demonstrada a sequestração de metais 

em bactérias, através de metalotioninas em Synechoccus sp. e de proteínas enriquecidas em 

cisteína em Pseudomonas (Silver e Phung, 1996). Em Saccharomyces cerevisae foi 

descrita a quelação do cádmio pela glutationa (Li et al., 1997), no entanto em bactérias o 

papel deste tripéptido como agente quelante nunca foi antes demonstrado.  

Neste trabalho a derivatização foi optimizada para detectar tióis de baixo peso 

molecular, deste modo a análise por HPLC dos tióis existentes nos picos coincidentes com 

os picos de cádmio, revelou que estes eram constituídos maioritariamente por glutationa e 
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alguns resíduos de cisteína, provando assim que em Rhizobium leguminosarum existe a 

formação de complexos de cádmio e que o principal agente quelante é a glutationa. A não 

existência de outros tióis sugere ainda que não há produção de metalotioninas em 

Rhizobium leguminosarum, indicando que a glutationa é o único tiol quelante nesta 

espécie.  

 

4.4 A importância da glutationa na desintoxicação de cádmio em Rhizobium 

Embora o mecanismo de complexação se encontre presente em ambos os isolados, 

a sua eficiência foi maior no isolado tolerante. Os perfis cromatográficos obtidos 

demonstram que a maioria do cádmio intracelular se encontrava na forma complexada no 

isolado tolerante (70%), enquanto que no isolado sensível apenas 28% do cádmio estava 

complexado. Esta diferença sugere uma maior eficácia na ligação entre a glutationa e o 

cádmio no isolado tolerante, explicando assim a sua maior tolerância a este metal. A adição 

de glutationa ao meio de crescimento aumentou a percentagem de cádmio intracelular 

complexado em E20-8 e em NI-2. No entanto o aumento foi mais evidente em NI-2, sugere 

assim que a adição de glutationa ao meio de crescimento pode ser utilizado para aumentar 

a tolerância em isolados sensíveis. Os resultados demonstram a importância do mecanismo 

de complexação metálica pela glutationa na sobrevivência dos isolados de Rhizobium 

leguminosarum, em condições de stresse por cádmio. E, uma vez que o isolado E20-8 

aumenta a síntese de glutationa na presença de stresse metálico, é possível que a 

sequestração do cádmio intracelular seja um mecanismo induzido na estirpe tolerante.  

A adição de glutationa ao meio de crescimento aumentou o crescimento dos 

isolados em condições de stresse metálico o que poderá estar relacionado com a maior 

proporção de cádmio complexado, indicando assim que a glutationa tem um efeito 

protector em ambos os isolados. A glutationa não é uma molécula vital para a 

sobrevivência bacteriana em condições ideais, como foi demonstrado para mutantes de 

Rhizobium tropici sem glutationa (Ricillo et al., 2002), todavia a sua presença é de extrema 

importância na tolerância de diversos tipos de stresse (Chesney et al., 1996; Ferguson e 

Booth, 1998, Riccillo et al., 2002). Os dados obtidos demonstram que a percentagem de 

glutationa complexada também diferiu bastante entre os isolados, o isolado tolerante 

demonstrou uma maior percentagem de glutationa complexada (94%) relativamente ao 

isolado sensível (25%), reforçando a sua maior eficácia no mecanismo de complexação. A 
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adição de glutationa ao meio de crescimento aumentou a percentagem de glutationa 

complexada para 40% no isolado sensível e diminuiu a percentagem de glutationa 

complexada para 70% no isolado tolerante. 

O sequestro dos iões metálicos torna-os menos tóxicos para a célula, no entanto este 

processo de complexação por tióis está geralmente associado ao armazenamento ou 

depósito dos complexos em organelos, onde a sua toxicidade será ainda mais reduzida. Em 

plantas e leveduras os complexos são conduzidos para os vacúolos (Li et al., 1997; Rauser, 

2000). Nas bactérias, devido à inexistência de vacúolos, parece mais provável que a célula 

encontre um mecanismo para excretar os complexos formados, do que para os acumular. 

Sabe-se que este tripéptido está envolvido no transporte de enxofre em plantas e leveduras 

(Hartmann et al., 2004; Hausladen e Alscher, 1993) e em E. coli foi demonstrada a 

existência de um transportador mediado por conjugados de glutationa implicado na 

desintoxicação de metilglioxal e de N-etilamida (Ferguson e Booth, 1995). No entanto 

ainda não foram identificados transportadores desse tipo funcionando com conjugados de 

GSH-Cd em Rhizobium, pelo que o destino dos complexos formados permanece 

desconhecido.  

Alguns autores (Bruins et al., 2000) apresentaram a hipótese da glutationa ser 

excretada pela célula, como mecanismo de defesa, de modo a quelar o cádmio no meio 

extracelular, minimizando assim o grau de toxicidade. Segundo Murata et al., (1985), 

Saccharomyces cerevisae consegue reduzir a absorção de níquel através da excreção de 

grandes quantidades de glutationa. Um mecanismo semelhante a este pode justificar a 

diminuição de cádmio intracelular verificada no tratamento em que há adição de 

glutationa, no entanto a sua confirmação encontra-se já fora do âmbito deste trabalho e 

constitui parte dos objectivos delineados para trabalhos futuros e que pode trazer boas 

perspectivas para o aumento da tolerância a metais pesados na comunidade bacteriana de 

solos contaminados. 
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Capítulo V  

Conclusão  
 

 
 

Face à pressão causada pelo aumento da população mundial, nos últimos 50 anos 

ocorreu uma transformação profunda das práticas agrícolas, com a utilização generalizada 

de pesticidas, fertilizantes químicos e lamas domésticas ou industriais, introduzindo nos 

solos substâncias que interferem com a sua microflora. O estudo da tolerância das bactérias 

do solo a contaminantes surge assim como uma área de investigação com grande 

importância e actualidade. Ao longo dos capítulos da tese pretendeu-se alertar para a 

influência que os metais pesados, e em particular o cádmio, têm na sobrevivência de uma 

espécie bacteriana com elevada importância para os solos agrícolas, devido a 

estabelecerem endossimbioses com leguminosas dos géneros, Pisum, Lens e Vicia, todas 

elas culturas agrícolas com elevado interesse económico. 

O estudo incidiu particularmente nas estratégias a que Rhizobium leguminosarum 

recorre face a stresse por cádmio. Já foram descritas, para várias espécies bacterianas, 

mecanismos de tolerância ao cádmio como o efluxo de metais mediado por transporte 

activo (Nies, 1999; Saltikov e Olson, 2002), a precipitação dos iões metálicos como sais 

insolúveis (Blake et al., 1993; Wang et al., 2000), a alteração na permeabilidade das 

membranas (Levine e Marzluf, 1989), a imobilização do metal na parede celular 

(Cervantes e Gutierrez-Corona, 1994; Wackett et al., 2004) e a produção de agentes 

quelantes (Silver e Phung, 1996). No entanto a influência da glutationa, biomolécula muito 

frequente em bactérias, na tolerância aos metais pesados ainda se encontra por clarificar. 

Assim este constituiu o principal objectivo deste trabalho. 

No capítulo II foi investigada a influência da glutationa nos níveis de tolerância 

de diferentes isolados de Rhizobium leguminosarum. Os resultados obtidos mostram que os 

isolados estudados apresentaram grandes diferenças de tolerância ao cádmio, como já tinha 

sido estabelecido por outros autores (Figueira et al., 2005; Pereira et al., 2005, Purchase et 
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al., 1997). Numa primeira fase verificou-se que a glutationa não é o único factor influente 

na tolerância ao cádmio, pois no isolado USDA 2433 a adição de glutationa não afectou a 

sua tolerância. No entanto, para a maioria dos isolados testados (4 em 5), os mecanismos 

de tolerância ao cádmio foram relacionados com a presença deste tripéptido, sendo 

importante para perceber de que modo a glutationa aumenta a tolerância na maioria dos 

genótipos de Rhizobium leguminosarum.  

A primeira abordagem, capítulo III, pretendeu avaliar o efeito da glutationa na 

atenuação do stresse oxidativo. Confirmou-se que o cádmio impõe stresse oxidativo a 

Rhizobium leguminosarum, o que é caracterizado por um aumento da formação de GSSG e 

pela indução da actividade da SOD, CAT e GPX. Os resultados mostram que o stresse 

induzido por cádmio não é experimentado do mesmo modo por isolados com tolerâncias 

distintas. Enquanto no isolado tolerante o estado oxidativo foi melhor mantido, 

possivelmente devido à manutenção de níveis mais elevados de GSH reduzida. No isolado 

sensível a glutationa encontrava-se praticamente toda oxidada, o que pode estar 

relacionado com o aumento da actividade da GPX e com a baixa actividade da GR, não 

havendo glutationa para reduzir os ROS que se acumularam e aumentaram o stresse 

oxidativo. 

Os resultados aqui apresentados apontam para que o aumento de sistemas 

enzimáticos e não enzimáticos eliminadores de ROS seja um reflexo do elevado grau de 

stresse celular e não de mecanismos de tolerância efectivos. De facto, os dados obtidos 

sugerem que o aumento de tolerância ao cádmio em Rhizobium leguminosarum não está 

relacionado com uma maior eficiência do mecanismo antioxidante per si, mas com níveis 

mais elevados de glutationa intracelular. Mostrou-se ainda que o fornecimento de GSH ao 

isolado sensível aumentou a sua tolerância. Tendo em consideração resultados anteriores 

(Figueira et al., 2005), onde foi demonstrado que a capacidade de aumentar a síntese de 

glutationa estava relacionada com a tolerância mais elevada ao cádmio, é plausível 

concluir que a glutationa desempenhe um papel fundamental na tolerância ao cádmio nesta 

espécie diferente da actividade antioxidante, como por exemplo através da complexação 

dos iões metálicos.  
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Fig. V-1 – Esquema exemplificativo da influência da glutationa na atenuação do stresse oxidativo e 
na complexação de iões de cádmio em dois isolados de Rhizobium leguminosarum (A) E20-8, 
tolerante e (B) NI-2, sensível. E20-8 foi exposto a 1mM de Cl2Cd e NI-2 a 0.25 mM de Cl2Cd. O 
cádmio entra na célula possivelmente através de transportadores de Zn2+ (Grass et al.,2005), 
causando toxicidade no meio intracelular. Do cádmio que entra na célula, parte é complexado pela 
glutationa, enquanto os iões que permanecem livres no citoplasma causam stresse oxidativo, 
aumentando a formação de GSSG e a indução da actividade da SOD, CAT e GPX. Estes 
mecanismos têm intensidades diferentes nos dois isolados No entanto, os resultados mostram que o 
stresse induzido por cádmio não foi experimentado do mesmo modo pelos isolados com tolerâncias 
distintas. No isolado tolerante (A) 75% dos iões são complexados pela glutationa e o stresse 
oxidativo é menor, possivelmente devido à manutenção de níveis de GSH reduzida. No isolado 
sensível (B) apenas 28% dos iões de cádmio são complexados pela glutationa e o grau de stresse 
oxidativo é mais elevado, devido ao incremento dos níveis de GSSG, talvez resultante do aumento 
de actividade da GPX e da baixa actividade da GR. Os pontos de interrogação simbolizam parte do 
que ainda se desconhece relativamente ao mecanismo estudado, tal como qual o destino dos 
complexos formados, se permanecem no meio intracelular, se são excretados para o meio 
extracelular ou se sofrem qualquer outro processo. 
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Essa hipótese foi comprovada no capítulo IV. Os resultados obtidos para a 

distribuição do cádmio na célula indicam que um dos principais mecanismos de tolerância 

ao cádmio em Rhizobium leguminosarum é a retenção dos iões na parede celular, sendo as 

concentrações de cádmio intracelular entre 6% (E20-8) a 3% (NI-2) do cádmio total das 

células. A sequestração do cádmio em Rhizobium leguminosarum por lipopolissacarídeos é 

um dos mecanismos primários de tolerância a este metal (Pereira et al., 2005). No entanto 

esta não pode justificar as diferenças de tolerância existentes entre os isolados estudados, 

uma vez que, de acordo com os mesmos autores, não foi verificada uma relação forte entre 

este mecanismo e a tolerância dos isolados. Além disso a percentagem de cádmio 

acumulada na parede (94 e 97%) foi semelhante nos dois isolados estudados neste trabalho, 

confirmando assim, que esta não pode ser a base das diferenças de tolerância existentes 

entre E20-8 e NI-2. Por outro lado, se tivermos em consideração que o cádmio que provoca 

toxicidade é o que se encontra livre no interior da célula e que os valores de cádmio 

intracelulares são mais elevados nos isolados tolerantes (Figueira et al., 2005 e capítulo IV 

desta tese), o principal mecanismo de tolerância ao cádmio não pode ser baseado em 

sistemas de efluxo, mas sim na capacidade de diminuir a toxicidade intracelular deste 

metal.  

Em bactérias o papel da glutationa como agente quelante metálico nunca foi antes 

demonstrado. A análise por HPLC dos tióis existentes nos picos de cádmio seleccionados 

revelou que estes eram constituídos maioritariamente por glutationa e alguns resíduos de 

cisteína. A inexistência de outros tióis sugere que não há produção de metalotioninas em 

Rhizobium leguminosarum, indicando que a glutationa é o principal tiol a ligar o cádmio. A 

formação destes complexos é assim o principal mecanismo de desintoxicação de cádmio 

intracelular, podendo no entanto não ser o único. Além disso, mostrou-se que a intensidade 

e eficácia deste mecanismo é variável em R. leguminosarum, permitindo que diferentes 

isolados apresentem respostas distintas de tolerância ao cádmio.  

Os dados apresentados nesta tese contribuem certamente para a compreensão da 

tolerância aos metais pesados em bactérias. No entanto, os resultados deste trabalho não se 

cifram só em respostas, mas também em questões. A razão pela qual a adição de glutationa 

diminui o cádmio intracelular na estirpe tolerante e qual o destino dos complexos nas 

células são alguns dos pontos que terão de ser esclarecidos em trabalhos futuros. 

 



 

 53

Bibliografia 
 

 

Abbas, S.M. e Kamel, E.A. (2004). Rhizobium as a biological agent for preventing heavy 

metal stress. Asian J Plant Sci 3,416-424. 

Adamis, P.D.B., Gomes, D.S., Pinto, M.L.C.C., Panek, A.D. e Eleutherio, E.C.A. 

(2004). The role of glutathione transferase in cadmium stress. Toxicol Letter 154, 81-88. 

Alloway, B. J. e Steinnes, E. (1999). Anthropogenic addictions of cadmium to soils. In: 

McLaughlin, M.L. e Singh, B.R. (Eds), Cadmium in Soils and Plants. Kluwer Academic 

Publishers, pp 97-118. 

Anderson, M.E. (1985). Determination of glutathione and glutathione disulfide in 

biological samples. Meth Enzymol 113, 548-554. 

Anton, A., Weltrowski, A., Haney, J.H., Franke, S., Grass, G., Rensing, C. e Nies, 

D.H. (2004). Characteristics of zinc transport by two bacterial cation diffusion facilitators 

from Ralstonia metallidurans and Escherichia coli. J Bacteriol 186, 7499-7507. 

Atlas, R.M. e Bartha, R. (1997). Microbial Ecology – Fundamentals and Applications. 

Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, California. 

Blake, R.C., Choate, D.M., Bardhan, S., Revis, N., Barton, L.L. e Zocco, T.G. (1993). 

Chemical transformation of toxic metals by a Pseudomonas strain from a toxic waste site. 

Environ Toxicol Chem 12, 1365-1376. 

Bruins, M.R., Kapil, S. e Oehme, F.W. (2000). Microbial resistance to metals in the 

environment. Ecotox Environ Safe 45, 198-207. 

Castro, I.V., Ferreira, E.M. e McGrath, S.P. (2003). Survival and plasmid stability of 

Rhizobia introduced into a contaminated soil. Soil Biol Biochem 35, 49-54.  



 

 54

Cervantes, C. e Gutierrez-Corona, F. (1994). Cooper resistance mechanisms in bacteria 

and fungi. FEMS Microbiol Rev 14, 121-137. 

Chaoui, A., Mazhoudi, S., Ghorbal, M.H. e El Ferjani, E. (1997). Cadmium and zinc 

induction of lipid peroxidation and effects on antioxidant enzymes activities in bean 

(Phaseolus vulgaris L.). Plant Sci 127, 139–147. 

Chesney, J.A., Eaton, J.W. e Mahoney, J.R. (1996). Bacterial glutathione: a sacrificial 

defence against chlorine compounds. J Bacteriol 178, 2131-2135. 

Clemens, S. (2001). Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. 

Planta 212, 475-486. 

Cobbet, C.S. (2000). Phytochelatins and their roles in heavy metal detoxification. Plant 

Physiol 123, 825-832. 

Corticeiro, S.C., Lima, A.I.G. e Figueira, E.M.A.P. (2005). The importance of 

glutathione in oxidative status of Rhizobium leguminosarum biovar viciae under Cd 

exposure. Enz Microb Biotech, In press 

Devars, S., Avilés, C., Cervantes, C. e Moreno-Sánchez, R. (2000). Mercury uptake and 

removal by Euglena gracilis. Arch Microbiol 174, 175-180.  

Dixit, V., Pandey, V. e Shyam, R. (2001). Differential antioxidative responses to 

cadmium in roots and leaves of pea (Pisum sativum L. cv. Azad). J Exp Bot 52, 1101-1109.   

Ferguson, G.P. e Booth, I.R. (1998). Importance of glutathione for growth and survival of 

Escherichia coli cells: detoxification of methylglyoxal and maintenance of intracellular K+. 

J Bacteriol 180, 4314-4318. 

Ferguson, G.P., McLaggan, D. e Booth, I.R. (1995). Potassium channel by glutathione-

S-conjugates in Echerichia coli: protection against methylglyoxal is mediated by 

cytoplasmic acidification. Mol Microbiol 17, 1025-1033. 



 

 55

Figueira, E.M.A.P. (2000). Aspectos da tolerância salina em Pisum sativum: influência da 

nutrição azotada – Tese de Doutoramento. Departamento de Biologia, Universidade de 

Aveiro. 

Figueira, E.M.A.P., Lima, A.I.G. e Pereira, S.A.I. (2005). Cadmium tolerance plasticity 

in Rhizobium leguminosarum bv. viciae: glutathione as a detoxifying agent. Can J 

Microbiol 51, 1-6. 

Gadd, G.M. (1990). Metal tolerance. In: Edwards, C. (Eds), Microbiology of extreme 

environments-1990. NY: McGraw-Hill, New York. 

Galiazzo, F., Schiesser, A. e Rotilio, G. (1987). Glutathione peroxidase in yeast. Presence 

of the enzymes and induction by oxidative conditions. Biochem Biophys Res Omm 147, 

1200-1205. 

Giller, K.E., McGrath, S.P. e  Hirsch, P.R. (1989). Absence of nitrogen fixation in 

clover grown on soil subject to long-term contamination with heavy metals is due to 

survival of only ineffective Rhizobium. Soil Biol Biochem 21(6), 841-848. 

Giller, K.E., Witter, E. e McGrath, S.P. (1998). Toxicity of heavy metals to 

microorganisms and microbial processes in agricultural soils: a review. Soil Biol Biochem 

30, 1389-1414.  

Gomes, D.S., Fragoso, L.C., Riger, C.J., Panek, A.D. e Eleutherio, E.C.A. (2002). 

Regulation of cadmium uptake by Saccharomyces cerevisiae. Biochim Biophys Acta 1573, 

21-25. 

Grant, M.C., MacIver, F.H. e Dawes, I. W. (1996). Glutathione is an essential metabolite 

required for resistance to oxidative stress in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Curr 

Genet 29, 511-515. 

Grass, G., Franke, S., Taudte, N., Nies, D.H., Kucharski, M.L., Maguire, M.E. e 

Rensing, C. (2005). The metal permease ZupT from Escherichia coli is a transporter with 

a broad substrate spectrum. J Bacteriol 187, 1604-1611. 



 

 56

Groβe, C., Anton, A., Hoffmann, T., Franke, S., Schleuder, G. e Nies, D.H. (2004). 

Identification of a regulatory pathway that controls the heavy metal resistance system Czc 

via promoter CzcNp in Ralstonia metallidurans. Arch Microbiol 182, 109-118. 

Hall, J.L. (2002). Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerance. J Exp 

Bot 53, 1-11. 

Hartmann, T., Hönicke, P., Wirtz, M.  Hell, R., Rennenberg, S. e Kopriva S. (2004). 

Regulation of sulphate assimilation by glutathione in poplars (Populus tremula and P. 

alba) of wild type and overexpressing γ-glutamylcysteine synthetase in the citosol. J Exp 

Bot 55, 837-845. 

Hatcher, E.M., Chen, Y. e Kang, Y.J. (1995). Cadmium resistance in A549 cells 

correlates with elevated glutathione content but not antioxidant enzymatic activities. Free 

Rad Bio Med 19, 805-812. 

Hausladen, A. e Alscher, R.G. (1993). Glutathione In: Alscher, R.G. e Hess, J.L. (Eds), 

Antioxidants in Higher Plants. R.G. CRC Press, Boca Raton, pp 1-30. 

Hu, S. e Wu, M. (1998). Cadmium sequestration in the marine microalga Kappaphycus 

alvarezii. Mol Mar Biol Biotechnol 7, 97-104. 

Ibekwe, A.M., Angle, J.S., Chaney, R.L. e van Berkum, P. (1995). Sewage sludge and 

heavy metal effects on nodulation and nitrogen fixation legumes. J Environ Qual 24, 1199-

1204.  

Izawa, S., Inohue, Y. e Kimura, A. (1996). Importance of catalase in the adaptative 

response to hydrogen peroxide: analysis of acatalasaemic Saccharomuces cerevisiae. 

Biochem J 320, 61-67. 

Jamieson, D.J. (1998). Oxidative stress responses of the yeast Saccharomyces cerevisiae. 

Yeast 14, 1511-1527. 

Johansson, L.H. e Borg, L.A.H. (1988). A spectrophotometric method for determination 

of catalase activity in small tissue samples. Anal Biochem 174, 331-336. 



 

 57

Jordan, D.C. (1984). Rhizobiaceae. In: Krieg, N.R. e Holt, J.G. (Eds.), Bergeys’s Manual 

of Systematic Bacteriology. The Williams e Wilkins Co., Baltimore, pp.234-256. 

Josephy, P.D., Mannervik, B. e Montellano, P.O. (1997). Molecular Toxicology. Oxford 

University Press, New York. 

Kang, Y.J. (1992). Exogenous glutathione decreases cellular cadmium uptake and 

toxicity. Drug Metabol Disp 20, 714-718. 

Kistler, M., Summer, K.H. e Eckardt, F. (1986). Isolation of glutathione-deficient 

mutants of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Mutation Res 173, 117-120. 

Klapheck, S. (1988). Homoglutathione: isolation, quantification and occurrence in 

legumes. Physiol Plant 74, 727-732. 

Kondo, Y., Kuo, S.M., Watkins, S.C. e Lazo, J.S. (1995). Metallothionein localization 

and cisplatin resistance in human hormone-independent prostatic tumor cell lines. Cancer 

Res 55, 474-477. 

Legatzki, A., Grass, G., Anton, A., Rensing, C. e Nies, D.H. (2003). Interplay of the Czc 

system and two P-type ATPases in conferring metal resistance to Ralstonia metallidurans. 

J Bacteriol 185, 4354-4361.  

Levine, W.B. e Marzluf, G.A. (1989). Isolation and characterization of a cadmium 

resistant mutant of Neurospora crassa. Can J  Microbiol 35, 359-365.  

Li, Z.S., Lu, Y.P., Zhen, R.G., Szczypka, M., Thiele, D.J. e Rea, P.A. (1997). A new 

pathway for vacuolar cadmium sequestration in Saccharomyces cerevisae: YCF1-catalized 

transport of bis(glutathionato) cadmium. Proc Natl Acad Sci USA 94, 42-47. 

Lima, A.I.G., Corticeiro, S.C. e Figueira, E.M.A.P. (2005). Glutathione-mediated 

cadmium sequestration in Rhizobium leguminosarum. Enz Microb Biotech, In press 

Lima, A.I.G., Pereira, S.A.I., Figueira, E.M.A.P., Caldeira, G.C.N. e Caldeira, 

H.D.Q.M. (2006). Cadmium detoxification in roots of Pisum sativum seedlings: 



 

 58

relationship between toxicity levels, thiol pool alterations and growth. Envir Exp Bot 55, 

149-162. 

Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. e Randall R.J. (1951). Protein Measurement 

with the Folin Phenol Reagent. J Biol Chem 193, 265-275. 

Mann, S.S., Rate, A.W. e Gilkes, R.J. (2002). Cadmium accumulation in agricultural 

soils in Western Australia. Water Air Soil Poll 141, 281-297. 

Mauro, J.M. e Pazirandeh, M. (2000). Construction and expression of functional multi-

domain polypeptides in Escherichia coli: expression of the Neurospora crassa 

metallothionein gene. Lett Appl Microb 30, 161-166. 

McGrath, S.P. e Lane. (1989). An explanation for the apparent losses of metals in a long-

term field experiment with sewage sludge. Environm Pollution 60, 235-256. 

McGrath, S.P., Brookes, P.C. e Giller K.E. (1988). Effects of potentially toxic metals in 

soils derived from past applications of sewage sludge on nitrogen fixation by Trifollium 

repens L. Soil Biol Biochem 20, 415-424. 

McGrath, S.P., Chaudri, A.M. e Giller, K.E. (1995). Long-term effects of metals in 

sewage sludge on soils, microorganisms and plants. J Ind Microbiol 14, 94-104.    

Meister, A. (1995). Glutathione metabolism. Methods Enzymol 251, 3–13. 

Mendoza-Cózatl, D. e Moreno-Sánchez, R. (2005). Control of glutathione and 

phytochelatin synthesis under cadmium stress. Pathway modeling for plants. J Theor Biol  

in press 

Mendoza-Cózatl, D., Loza-Tavera, H., Hernández-Navarro, A. e Moreno-Sánchez, R. 

(2005). Sulfur assimilation and glutathione metabolism under cadmium stress in yeast, 

photosynthetic protests and plants. FEMS Microbiol Rev in press. 

Monk, L.S., Fagersted, K.V. e Crawford, R.M.M. (1989). Oxygen toxicity and 

superoxide dismutase as an antioxidant in physiological stress. Physiol Plant 76, 456-459. 



 

 59

Murata, K.Y., Fukuda, M., Shimosaka, K., Wantanabe, T., Saiskusa, A. e Kimura, 

(1985). Phenotypic character of the methylglycoxal resistance gene in Saccharomyces 

cerevisae: expression in Escherichia coli and application to breeding wild-type yeast 

strains. Appl Environm Microbiol 50, 1200-1207. 

Nies, D.H.  (1999). Microbial heavy-metal resistance. Appl Microbiol Biotechnol 51, 730-

750. 

Nies, D.H. (1992). Resistance to cadmium, cobalt, zinc and nickel in microbes. Plasmid 2, 

17-28. 

Nies, D.H. e Silver, S. (1995). Ion efflux systems involved in bacterial metal resistances. J 

Ind Microbiol Biotechnol 14, 189-199. 

Nies, D.H., Koch, S., Wachi, S., Peitzsch, N. e Saier, M.H. (1998). CHR of prokaryotic 

proton motive force-driven transporters probably contains chromate/sulphate antiporters. J 

Bacteriol 180, 5799-5802. 

Noctor, G. e Foyer, C. (1998). Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under 

control. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 49, 249–279. 

Obbard, J.P. (2001). Ecotoxicological assessment of heavy metals in sewage sludge 

amended soils. Appl Geochem 16, 1405-1411. 

Okamoto, O.K., Asano, C.S., Aidar, E. e Colepico, P. (1996). Effects of cadmium on 

growth and superoxide dismutase activity of the marine microalga Tetraselmis gracilisI. J 

Phycol 32, 74-79. 

Perego, P. e Howell, S.B. (1997). Molecular mechanisms controlling sensitivity to toxic 

metal ions in yeast. Toxicol Appl Environ Microbiol 147, 312-318. 

Pereira, S.I.A., Lima, A.I.G. e Figueira, E.M.A.P. (2005). Heavy metal toxicity in 

Rhizobium leguminosarum biovar viciae isolated from soils subjected to different sources 

of heavy-metal contamination: effects on protein expression. Appl Soil Ecol In press. 



 

 60

Pereira, S.I.A., Lima, A.I.G. e Figueira, E.M.A.P. (2005). Screening possible 

mechanisms mediating cadmium resistance in Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

isolated from contaminated Portuguese soils. Microb Ecol In press. 

Pinto, E., Signaud, T.C.S., Leitão, M.A.S., Okamoto, O.K., Morse, D. e Colepicolo, P. 

(2003). Heavy metal-induced oxidative stress in algae. J Phycol 39, 1008-1018. 

Pouch, D.A., Lee, B.T.D. e Morby, A.P. (1995). Understanding cellular responses to 

toxic agents: a model for mechanism choice in bacterial metal resistance. J Ind Microbiol 

14, 132-141. 

Purchase, D., Miles, R.J. e Young, T.W.K. (1997). Cadmium uptake and nitrogen fixing 

ability in heavy-metal-resistant laboratory and field strains of Rhizobium leguminosarum 

biovar trifolli. FEMS Microbiol Ecol 22, 85-93. 

Rauser, W.E. (2000). Roots of maize seedlings retain most of their cadmium through two 

complexes. J Plant Physiol 156, 545-551.   

Rauser, W.E. e Meuwly, P. (1995). Retention of cadmium in roots of maize seedlings. 

Role of complexation of phytochelatins and related thiol peptides. Plant Physiol 109, 195-

202. 

Riccillo, P.M., Muglia, C.I., De Bruijn, F.J., Roe, A.J., Booth, I.R. e Aguilar, O.M. 

(2000). Glutathione is involved in environmental stress responses in Rhizobium tropici, 

including acid toleranc. J Bacteriol 182, 1748-1753. 

Robinson, B., Russell, C., Hedley, M. e Clothier, B. (2001). Cadmium adsorption by 

rhizobacteria: implications for New Zealand pastureland. Agri Eco Environ 87, 315-321.  

Romero-Puertas, M.C., McCarthy, I., Sandalio, L.M., Palma, J.M., Corpas, F.J., 

Gómez, M. e del Río, L.A. (1999). Cadmium toxicity and oxidative metabolism of pea 

leaf peroxisomes. Free Rad Res 31, Supplement, S25–S32. 



 

 61

Saltikov, C.W. e Olson, B.H. (2002). Homology of Escherichia coli R773 arsA, arsB, and 

arsC genes in arsenic-resistant bacteria isolated from raw sewage and arsenic-enriched 

creek waters. Appl Environ Microbiol 68, 280-288. 

Sandalio, L.M., Dalurzo, H.C., Gómez, M., Romero-Puertas, M.C. e del Rio, L.A. 

(2001). Cadmium-induced changes in the growth and oxidative metabolism of pea plants. J 

Exp Botany 52, 2115-2126. 

Sandstrom, J., Nilsson, P. e Karlsson, K. (1994). 10-Fold increase in human plasma 

extracellular superoxide dismutase content caused by a mutation in heparin-binding 

domain. J Biol Chem 269, 19163-19166. 

Sar, P., Kazy, S.K. e Singh, S.P. (2001). Intracellular nickel accumulation by 

Pseudomonas aeruginosa and its chemical nature. Letters in Appl Microbiol 32, 257-261. 

Saxena, P.K., KrishnaRaj, S., Dan, T., Perras, M.R. e Vettakkorumakankav, N.N. 

(1999). Phytoremediation of metal contaminated and polluted soils. In: Prasad M.N.V. e 

Hagemeyer J. (Eds), Heavy metal stress in plants - From molecules to ecosystems. 

Springer-Verlag, Berlin, New York.  

Scandalios, G.J. (1993). Oxygen Stress and Superoxide Dismutases. Plant Physiol 101, 7-

12. 

Schickler, H. e Caspi, H. (1999). Response of antioxidative enzymes to nickel and 

cadmium stress in hyperaccumulator plants of the genus Alyssum. Physiol Plant 105, 39-

44. 

Schützendübel, A., Schwanz, P., Teichmann, T., Gross, K., Langenfeld-Heyser, R., 

Godbold, D.L. e Polle, A. (2001). Cadmium-induced changes in antioxidative systems, 

H2O2 content and differentiation in pine (Pinus sylvestris) roots. Plant Physiol 127, 887-

892. 

Scott, J.A. e Palmer, S.J. (1990). Sites of cadmium uptake in bacteria used for 

bioabsorption. Appl Environm Microbiol 33, 221-225. 



 

 62

Scott, J.A., Sage, G.K. e Palmer, S.J. (1988). Metal immobilization by microbial capsular 

coatings. Biorecovery 1, 51-58. 

Sies, H. (1990). Glutathione and its role in cellular functions. Free rad Biol Med 27, 916-

921. 

Silver, S. e Phung, L.T. (1996). Bacterial heavy metal resistance: new surprises. Annu Rev 

Microbiol 50, 753-789. 

Sminorva, G.V., Muzyka, G., Glukhovchenko, M.N. e Oktyabrsky, O.N. (2000). 

Effects of menadione and hydrogen peroxide on glutathione status in growing Escherichia 

coli. Free Rad Biol Med 28, 1009-1016. 

Smith, I.K., Vierheller, T.L. e Thorne, C.A. (1988). Assay of glutathione reductase in 

crude tissue homogenates using 5.5’dithiobis (2-nitrobenzoic acid). Anal Biochem 175, 

408-413. 

Smith, K. e Novick, R.P. (1972). Genetic studies on plasmid-linked cadmium resistance in 

Staphilococcus aureus. J Bacteriol 112, 761-772.  

Smith, P.K., Krohn, R.I., Hermanson, G.T., Mallia, A.K., Gartner, F.H., Provenzano, 

M.D., Fujimoto, E.K., Goeke, N.M., Olson, B.J. e Klenk, D.C. (1985). Measurement of 

Protein Using Bicinchoninic Acid. Anal Biochem 150, 76-85.  

Smith, S.R. e Giller, K.E. (1992). Effective Rhizobium leguminosarum biovar trifolii 

present in five soils contaminated with heavy metals from-long term applications of 

sewage sludge or metal mine soil. Soil Biol and Biochem 24, 781-788. 

Somasegaran, P. e Hoben, H.J. (1994). Handbook for Rhizobia. Springer-Verlag, Berlin. 

Somashekaraiah, B.V., Padmaja, K. e Prasad, A.R.K. (1992). Phytotoxicity of 

cadmium ions on germinating seedlings of mung bean (Phaseolus vulgaris): involvement 

of lipid peroxides in chlorophyll degradation. Physiol Plant 85, 85-89. 

Souza, J.F. e Rauser, W.E. (2003). Maize and radish sequester excess cadmium and zinc 

in different ways. Plant Sci 165, 1009-1022. 



 

 63

Srivastave, A. e Tel-Or, E. (1991). Effect of some environmental pollutants on the 

superoxide dismutase activity in Lemna. Free Rad Res Comm 13, 601–607. 

Stephen, D.W. e Jamieson, D.J. (1996). Amino acid-dependnt regulation of the 

Saccharomyces cerevisiae GSH1 gene by hydrogen peroxide.  Microbiol Lett 141, 207-

212. 

Stochs, S.J. e Bagchi, D. (1995). Oxidative mechanism in the toxicity of metal ions. Free 

Rad Biol Med 18, 321–336. 

Stuczynski, T.I., McCarty, G.W. e Siebielec, G. (2003). Response of soil 

microbiological activities to cadmium, lead, and zinc salt amendments. J Environ Qual 32, 

1346-1355. 

Ursini, F., Maiorino, M. e Gregolin, C. (1985). The selenoenzyme phospholipid 

hydroperoxide glutathione peroxidase. Biochim Biophys Acta 839, 62-70. 

Vergauwen, B., Pauwels, F., Vaneechoutte, M. e Van Beeumen, J.J. (2003). Exogenous 

glutathione completes the defense against oxidative stress in Haemophilus influenzaei. J 

Bacteriol 185, 1572-1581. 

Vido, K., Spector, D., Lagniel, G., Lopez, S. e Toledano, M.B. (2001). A proteome 

analysis of the cadmium response in Saccharomyces cerevisiae. J Biol Chem 276, 8469-

8474. 

Wackett, L.P., Dodge, A.G. e Ellis L.B.M. (2004). Microbial genomics and the periodic 

table. Appl Environm Microbiol 70, 647-655. 

Wagner, G.J. (1993). Accumulation of cadmium in crop plants and it consequences to 

human health. Adv Agron 51, 173-212. 

Wang, C.L., Maratukulam, P.D., Lum, A.M., Clark, D.S. e Keasling, J.D. (2000). 

Metabolic engineering of an aerobic sulphate reduction pathway and its application to 

precipitation of cadmium on the cell surface. Appl Environm Microbiol 66, 4497-4502. 



 

 64

Welp, G. (1999). Inhibitory effects of the total and water-soluble concentrations of nine 

different metals on the dehydrogenase activity of a loess soil. Biol Fertil Soils 30, 132-139. 

Winterbourn, C.C. (1982). Superoxide-dependent formation of hydroxyl radicals in the 

presence of iron salts is a feasible source of hydroxyl radicals in vivo. Biochem J Lett 205, 

461-463. 

Wolff, S.P., Garner, A. e Dean, R.T. (1986). Free radicals, lipids and protein degradation. 

TIBS 11, 27-31. 

Xiang, C., Werner, B.L., Christensen, E.M. e Oliver, D.J. (2001). The biological 

functions of glutathione revisited in Arabidopsis transgenic plants with altered glutathione 

levels. Plant Physiol 126, 564-574. 

Yong, R.N. (2001). Geoenvironmental Engineering – Contaminated soils, pollutant fat, 

and mitigation. CRC Press, Washington, D.C. 

Zenk, M.H. (1996). Heavy metal detoxification in higher plants. A review. Gene 179, 21-

30. 

Zhu, Y.L., Pilon-Smits, A.H., Jouarin, L. e Terry, N. (1999). Overexpression of 

glutathione synthase in Indian Mustard enhances cadmium accumulation and tolerance. 

Plant Physiol 119, 73-80. 

 
 
 
 
 
 


	20070206183158262.pdf
	Ficheiro 3.pdf

