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RESUMO
Os corpos em cereja são inclusões celulares encontradas nas células corticais e nos
tricoblastos de algumas espécies do gênero Laurencia (Ceramiales, Rhodophyta), e são
sugeridos como locais de síntese ou armazenamento de metabólitos secundários halogenados.
Os corpos em cereja foram pouco estudados, sua composição é desconhecida e a maior parte
dos trabalhos existentes os descrevem apenas com o uso da microscopia óptica convencional.
Os objetivos desse trabalho são: descrever a estrutura dos corpos em cereja de L. obtusa por
técnicas de microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de transmissão (MET);
determinar as vias de síntese dos metabólitos halogenados em L. obtusa e localizar os
metabólitos halogenados nas células de L. obtusa. Foram utilizados três protocolos diferentes
para processar as amostras a serem analisadas por MET As amostras fixadas da forma
convencional à temperatura ambiente apresentaram corpos em cereja mais preservados e
foram utilizadas para a descrição ultraestrutural destas inclusões por MET Estas estruturas são
membranosas, ocupam a região central da célula e seu conteúdo varia de homogêneo a
granular, podendo conter vesículas, e microvesículas. São osmiofílicas e sensíveis às técnicas
de preservação. A presença de bromo e, consequentemente, a presença de metabólitos
secundários bromados foi confirmada em corpos em cereja isolados por micromanipulação e
depois analisados por microanálise de raios-X. Em MO no modo DIC e por epifluorescência,
pôde-se verificar que o conteúdo dos corpos em cereja também está presente em vesículas
distribuídas pelo citoplasma parietal. Também por MO foram observados corpos em cereja
em espécimes vivos de L. obtusa, os quais estão presentes em número de um a três por célula
cortical, se apresentam arredondados ou reniformes, são refrangentes e envoltos por uma
dupla membrana. Canais de comunicação membranar conectam os corpos em cereja ao
citoplasma periférico da célula, por meio do qual o conteúdo destas inclusões é transportado
na forma de vesículas que se difundem pela parede celular em direção a superfície da
macroalga. O processo de degradação dos corpos em cereja e morte celular foi acompanhado.
Pelos resultados obtidos, confirmou-se que os corpos em cereja são sítios de localização de
bromo, e conseqüentemente, local de substâncias halogenadas; que há transporte do material
do corpo em cereja para a periferia da célula, possivelmente relacionado à exsudação de
metabólitos para a superfície da alga; que a morte celular causada pela degradação dos corpos
em cereja indica a natureza autotóxica de seu conteúdo e a necessidade de isolamento do
corpo por membranas.
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ABSTRACT
The corps en cerise are cellular inclusions found in cortical cells and trichoblast in some
species of Laurencia genus (Ceramiales, Rhodophyta). They are suggested as storage or
synthesis site for halogenated secondary metabolites. Few studies were done about corps en
cerise structure and composition, and the most available data describe it only by conventional
optical microscopy. The aim of this work is to describe in Laurencia obtusa, the structure of
corps en cerise by optical microscopy (OM) and transmission electron microscopy (TEM)
techniques, determine the synthesis way of halogenated metabolites and locate the
halogenated metabolites at sub-cellular level. Three different protocols of samples preparation
for TEM were tested. The samples fixed in conventional way in ambient temperature
presented well preserved corps en cerise and then were utilized for ultrastructural
descriptions. The corps en cerise are protected by membranes, occupy the central region of
the cells, their contents varied from homogeneous to granular, and could contain vesicles and
microvesicles. They are osmiophilic and are sensible to preservation techniques. The presence
of bromine in corps en cerise isolated by micromanipulation was confirmed by analytical
electron microscopy. By using optical microscopy in DIC and in epifluorescence mode, it was
verified that the same content of that found in corps en cerise were seen in vesicles spread at
parietal cytoplasm. By optical microscopy observation of corps en cerise in live plants, it was
seen that they are one to three per cell, with a round or kidney shape, present a refractile
nature and are protected by double membrane layers. Membrane nature communication
channels connects corps en cerise to periphery cytoplasm, through out the corps en cerise
contents are transported in small vesicles to cell wall in direction to plant surface. The
degradation process of corps en cerise and cellular death were observed. By the obtained
results, it was possible to confirm that corps en cerise are the main bromine localization site
and, consequently, of the halogenated substances; that transport of material exists from corps
en cerise to cell periphery, possibly related to exudation of metabolites to plant surface and
that cellular death induced for degradation of corps en cerise indicates the autotoxic nature of
corps en cerise content and the necessity of isolation of corps en cerise by membranes.
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1. Introdução
No ambiente marinho, muitas interações ecológicas são mediadas por metabólitos
secundários que funcionam inibindo competidores (De Nys et al., 1991 apud Dworjanyn et
al., 1999), protegendo os organismos contra patógenos ou predadores, inibindo o crescimento
da epibiota sobre os organismos que os produzem (Dworjanyn op. cit. e Fenical, 1975), ou
ainda exercendo alguma função na reprodução das espécies (Hay, 1996). Metabólitos
secundários são produzidos por vias sintéticas derivadas do metabolismo primário e
desempenham funções consideradas adaptativas para a sobrevivência do organismo, ou seja,
contribuem para o sucesso da espécie no ambiente em que vivem ao mediarem as interações
ecológicas que trazem alguma vantagem ambiental seletiva aos organismos que os produzem
(Teixeira, 2002 e Fenical, 1975). Entretanto, alguns metabólitos secundários também podem
desempenhar funções primárias para um organismo em alguns casos. Por exemplo, os
polifenóis (= florotaninos) das algas pardas são importantes para a formação da parede
celular, mas depois de finalizado este processo, eles são armazenados em estruturas
denominadas fisóides, desempenhando funções secundárias, como defesa química ou proteção
contra radiação ultravioleta (Arnold, 2003, Salgado et al., 2005 e Shoenwaelder, 2002).
Produtores de substâncias químicas biologicamente ativas são encontrados
principalmente em invertebrados, tais como esponjas, ascídias, corais e moluscos e, dentre as
algas, nas divisões Cyanophyta, Phaeophyta, Chlorophyta e Rhodophyta (Bhadury & Wright,
2004, Pereira, 2004 e Teixeira, 2002). Esta última divisão é considerada, dentre as
macroalgas, a maior produtora de metabólitos secundários, cuja principal característica é a
síntese de substâncias halogenadas de grande variedade estrutural, desde cetonas de baixo
peso molecular e componentes aromáticos, até complexos terpenos e produtos originados de
ácidos graxos (Fenical, 1975). É a única divisão a utilizar os três halogênios (não
simultaneamente), cloro, iodo e, principalmente, o bromo, e tem o gênero Laurencia como o
mais rico no mundo na produção destes metabólitos (Fenical, op cit., Pereira op cit. e
Teixeira, op cit.).
O gênero Laurencia Lamouroux (1813) (Rhodomelaceae, Ceramiales, Rhodophyta)
inclui cerca de 135 espécies sensu latu distribuídas mundialmente, sendo encontrado
principalmente em águas quentes (Masuda et al., 1996). As espécies de Laurencia crescem
em uma variedade de ambientes, incluindo as zonas entremarés, sub-litoral e poças de marés.
São encontradas em costões rochosos, arenitos de praia, em locais protegidos ou expostos às
ondas, fixas ao substrato consolidado ou epífitas em outras algas (Hay, 1981 e McDermid,
1988a, 1988b apud Fujii, 1998). Mais de 20 espécies de Laurencia produzem metabólitos
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halogenados ou não (Fenical, 1975 e Gribble, 1992), classificados em sesquiterpenos,
diterpenos, triterpenos e acetogeninas, sendo que os terpenos contabilizam mais de 500 tipos
representando pelo menos 26 classes estruturais, dos quais 16 são encontrados apenas em
Laurencia (Faulkner, 1994 apud Hay, 1996). Um mesmo metabólito pode estar presente em
várias espécies do gênero, entretanto, cada espécie sintetiza pelo menos um metabólito
exclusivo não encontrado em nenhuma outra espécie (Fenical, op cit. e Fenical & Norris,
1975).
Masuda et al. (1996) demonstraram a utilidade taxonômica destes metabólitos,
combinada às características morfológicas, o que pode diminuir as chances de erros quando a
identificação das espécies é feita baseada apenas em caracteres morfológicos, visto que
algumas espécies de Laurencia são muito semelhantes morfologicamente. Também
comprovaram a existência de variedades químicas em estudo feito com Laurencia nipponica
Yamada. As diferentes populações desta espécie são caracterizadas pelos tipos de metabólitos
principais que produzem. Estas populações não estão isoladas reprodutivamente e quando
representantes destas populações foram cultivados em laboratório, sob diferentes condições,
todos os indivíduos da geração seguinte produziram os mesmos metabólitos que seus
parentais, levando-os a conclusão de que a produção de metabólitos secundários é
determinada por fatores genéticos, e não fatores ambientais (Masuda et al., 1997a). Fenical &
Norris (1975) também verificaram que os metabólitos não variam de acordo com o habitat ou
estado reprodutivo da alga.
A identificação e a localização de substâncias químicas presentes em um organismo
podem fornecer dados importantes sobre as interações ecológicas entre espécies. Por
exemplo: a presença de um metabólito apenas no interior do talo de uma alga, é um indício de
que este metabólito tenha a função de inibir a ação de herbívoros, mas se este mesmo
metabólito for encontrado em maiores concentrações na superfície do talo, pode ser que sua
função principal seja impedir o crescimento de organismos epibiontes sobre a superfície desta
alga ou exercer uma atividade alelopática. Por outro lado, se não houver diferenças em sua
concentração, entre as regiões cortical e medular do talo, o metabólito talvez esteja exercendo
duas ou três funções simultaneamente (Dworjanyn et al., 1999).
Estudos de ecologia química demonstraram que os extratos brutos da alga vermelha
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux inibiram a adesão de uma grande quantidade de
organismos incrustantes em experimentos de campo (Da Gama et al., 2002) e que funcionam
como defesa química contra a herbivoria do caranguejo Pachygrapsus transversus e do ouriço
Lytechinus variegatus e esta propriedade defensiva se deve ao sesquiterpeno bromado e
clorado elatol, componente principal dos extratos de L. obtusa (Pereira et al., 2003).
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A identificação das substâncias produzidas por uma alga também auxilia a desvendar
processos de transferência via cadeias alimentares. Pereira & Teixeira (1999) fizeram uma
revisão sobre a presença de metabólitos em algumas espécies de moluscos do gênero Aplysia
resultantes de suas dietas alimentares a base de Laurencia.
O conhecimento das atividades biológicas mediadas por metabólitos secundários é
útil, não apenas para estudos de Ecologia Marinha, mas também para fins industriais,
incluindo a produção de fármacos, visto que muitos organismos sintetizam metabólitos com
propriedades antivirais, antifúngicas e bactericidas. Um metabólito produzido por uma alga
para inibir o crescimento de epibiontes pode ser utilizado na produção de tintas
antiincrustantes à base de produtos naturais para cascos de embarcações, plataformas, cais, ou
qualquer outro tipo de superfície artificial submersa. É crescente a busca por fontes
alternativas às tintas à base de cobre utilizadas atualmente, e que contribuem para o aumento
da contaminação por metais pesados no ambiente marinho (Hellio et al., 2002 e Bhadury &
Wright, 2004).
O conhecimento das vias de síntese e dos processos de armazenamento de um
metabólito pode fornecer informações acerca de sua utilidade, sua toxicidade, e suas funções
ecológicas. A compartimentalização de alguns metabólitos através da proteção por
membranas indica que, caso estivesse livre, este metabólito poderia provocar cito-toxicidade
(Dworjanyn et al., 1999).
Em muitas espécies de algas vermelhas são encontradas células vesiculares ou células
secretoras que são, na maturidade, células vegetativas desprovidas de pigmentos
fotossintéticos que possuem uma inclusão refringente e alta concentração de halogênios
quando comparadas às células vizinhas, e estão presentes na superfície do talo das algas
(Wolk, 1968, Dworjanyn et al., 1999 e Young & West, 1979). Em algumas espécies de
Laurencia (Ceramiales, Rhodophyta), e somente neste gênero, estruturas refringentes
osmiofílicas são encontradas nas células corticais e nos tricoblastos, às vezes reniformes,
envoltas por membranas (Bodard, 1968 e Young et al., 1980), presentes em número de um a
quatro por célula. Estas estruturas são denominadas corpo em cereja e são similares aos
corpos esféricos encontrados nas células vegetativas da alga vermelha Antithamnion defectum,
porém, envoltas por membranas e com conteúdo menos homogêneo (Young, 1979). As
células que contém os corpos em cereja não são células vesiculares, porém, a inclusão
refringente existente nas células vesiculares pode apresentar alguma semelhança com os
corpos em cereja de Laurencia.
A presença ou ausência dos corpos em cereja, sua quantidade por célula e seu
tamanho podem ser utilizados como um caráter taxonômico (Masuda & Abe, 1993 apud
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Masuda et al., 1998). Como um exemplo, Masuda et al. (1996) mostraram que o tamanho dos
corpos em cereja pode distinguir Laurencia composita Yamada de Laurencia okamurae
Yamada, visto que são menores na primeira espécie. Atualmente, ainda é restrito o
conhecimento destas estruturas, porém além de sua utilização para taxonomia, muitos
trabalhos descrevem os corpos em cereja com o uso apenas da microscopia óptica (Abe &
Masuda, 1998, Feldmann & Feldmann, 1950, Fujii, 1998, Masuda et al., 1996, Masuda et al.,
1997a, Masuda et al., 1997b, Masuda et al., 1998, Nam, 1999, Nam et al., 2000 e Young et
al., 1980).
A presença dos corpos em cereja está relacionada a grandes quantidades de
metabólitos halogenados, o que sugere que estas estruturas possam representar a localização
celular destas substâncias (Young op cit., 1980). Até o momento, os corpos em cereja do
gênero Laurencia foram pouco estudados. Feldmann & Feldmann (1950), utilizando apenas a
microscopia óptica, descreveram os corpos em cereja de Laurencia obtusa (Hudson)
Lamouroux como uma inclusão esférica ou reniforme, apresentando uma depressão oblíqua,
com um prolongamento cônico ao centro, onde se insere um “pedicelo” constituindo um trato
citoplasmático ligando estes corpos ao citoplasma periférico da célula. Além disso, estes
autores acompanharam os processos de formação e de degradação dos corpos em cereja, os
quais persistem até a morte celular, e admitiram que o conteúdo destes possa ser em parte
hidrofílico e, em parte, hidrofóbico. A primeira descrição ultraestrutural dos corpos em cereja
de L. obtusa foi feita por Bodard (1968), que testou a preservação destas organelas com vários
fixadores e verificou serem elas altamente osmiofílicas. Ele descreveu os corpos em cereja
como sendo constituídos por uma matriz eletron-densa contendo alvéolos menos opacos, e
define esta organização como “colméia”. Godin (1970) estudou a ultraestrutura do “pedicelo”
dos corpos em cereja de Laurencia scoparia J. Agardh.
Até o momento, técnicas para localização de metabólitos halogenados em algas
vermelhas consistiram da utilização da microscopia de fluorescência para localizar as
furanonas nas células glandulares de Delisea pulchra (Dworjanyn et al., 1999), da
microscopia de epiflourescência para localizar metabólitos halogenados em Asparagopsis
armata (Paul et al., 2006a), da espectroscopia de fluorescência de raios-X para localizar
metabólitos bromados nos corpos em cereja de Laurencia snyderae Dawson (Young et al.,
1980) e da microscopia eletrônica analítica para localizar bromo nas células vesiculares
jovens de Bonnemaisonia nootkana (Wolk, 1968).
O principal componente dos extratos de Laurencia obtusa, o sesquiterpeno elatol,
apresenta dois halogênios em sua molécula, o bromo e o cloro. Recentemente, o bromo foi
detectado em amostras de extratos brutos de elatol provenientes de populações de L. obtusa
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por microscopia eletrônica de transmissão analítica, evidenciando a possibilidade de
utilização desta técnica para a localização sub-celular deste metabólito (Leal, 2004).
A microscopia eletrônica analítica e técnicas citoquímicas utilizando enzimas
marcadoras de substâncias halogenadas podem indicar a presença e a localização celular de
halogênios em Laurencia. A primeira técnica identifica os elementos químicos presentes em
uma amostra através da emissão de raios-X característicos de cada elemento. Portanto, esta
técnica pode ser utilizada para confirmar a presença de bromo nos corpos em cereja de L.
obtusa e relacioná-los à presença dos metabólitos secundários halogenados, visto que este
elemento não é um componente citoplasmático comum nas células das algas (Young et al.,
1980).
A enzima bromoperoxidase, encontrada em diversas algas marinhas, particularmente
em algas vermelhas, catalisa a incorporação do bromo inorgânico a componentes orgânicos
para que os organismos obtenham componentes bromados. Em algumas algas, como na
espécie Corallina officinalis, a enzima utiliza o vanádio como co-fator, que na forma de V-5,
liga H2O2 e bromo envolvendo intermediários e agindo sobre substratos orgânicos para formar
substâncias bromadas (Sheffield et al., 1993). Esta atividade enzimática pode ser aproveitada
para a localização celular de precursores dos componentes halogenados dentro de uma célula.
Em Laurencia, são encontrados diversos metabólitos na forma de anéis de éteres, como as
acetogeninas. Muitos são halogenados, os quais podem ser formados sinteticamente com a
utilização da enzima lactoperoxidase. Esta enzima catalisa a ciclização bromocatiônica de
precursores lineares em éteres cíclicos intermediários do metabolismo (Crimmins & Tabet,
2000), podendo ser utilizada para a marcação celular dos intermediários da síntese de
substâncias bromadas. Desta forma, utilizando estas duas técnicas, seria possível estabelecer
qual a relação existente entre corpos em cereja presentes em algumas espécies de Laurencia e
as substâncias halogenadas.

2. Objetivo
•

Descrever a estrutura dos corpos em cereja de Laurencia obtusa por microscopia
óptica e microscopia eletrônica de transmissão.

•

Determinar os locais de síntese dos metabólitos halogenados em L. obtusa.

•

Localizar os metabólitos halogenados nas células de L. obtusa.
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3. Hipótese
A estrutura denominada corpo em cereja é o principal local de armazenamento de
sesquiterpenos bromados em L. obtusa.

4. Metodologia
4.1. Coleta do material
Indivíduos da espécie Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux (figura 1) foram
coletados na Praia Rasa (figura 2), município de Búzios, durante a maré baixa, nas zonas
entremarés e infralitoral superior de um costão, no período de agosto de 2005 a agosto de
2006.
4.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
Para observação da ultraestrutura dos corpos em cereja e a localização celular dos
metabólitos halogenados, as amostras foram fixadas imediatamente após a coleta em solução
de glutaraldeído 5 %, diluído em água do mar, e tampão cacodilato de sódio 0,1M durante 2
horas à temperatura ambiente. O material foi levado ao Laboratório de Biomineralização, do
Departamento de Histologia e Embriologia da UFRJ, onde foi realizado o processamento do
material para microscopia eletrônica. Após a coleta, o material fixado foi lavado 2 vezes com
tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,2 por 10 minutos cada banho e separado em três
grupos: as amostras do grupo A foram congeladas por impacto sobre bloco de cobre
refrigerado a -196oC (congelamento rápido por impacto) no aparelho da marca Leica, modelo
EM MM80. O congelamento lento das células permite a formação de cristais de gelo em seu
interior, os quais alteram a estrutura celular e rompem membranas e organelas. Com o
congelamento rápido por impacto, a água é congelada no estado vitrificado, ou seja, a
velocidade de congelamento é tão rápida que não há tempo para a formação de cristais de
gelo, o que garante uma melhor preservação da estrutura celular. Em seguida as amostras
congeladas foram preparadas pelo método “freeze-substitution” (substituição a frio), no
aparelho da marca Leica, modelo EM - AFS que consiste na substituição da água vitrificada
dentro das células por solução de metanol, acetato de uranila 1% e glutaraldeído 0,5% a -90oC
por 72 horas. As amostras crio-substituídas foram lavadas com metanol absoluto por 48
horas a -35oC e incluídos em resina hidrofílica Unicryl por 48 horas a -20oC. A
polimerização da resina foi realizada sob luz ultra-violeta por 18 horas a -20oC.
O segundo grupo foi processado da forma convencional, porém, utilizando
microondas para acelerar a preparação e evitar danos estruturais nas células causados pelas

7
longas etapas de desidratação e inclusão da resina (grupo B). Este material foi pós-fixado 2
vezes em tetróxido de ósmio por 20 segundos em microondas e mais 15 minutos sem o uso do
microondas e, em seguida, lavado 3 vezes em tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,2 por 10
segundos cada banho, em microondas. A desidratação foi feita em acetona a 50% e a 100%,
dois banhos de 10 segundos em microondas, para cada concentração. Um último banho de
acetona a 100% foi feito em 10 minutos sem o uso do microondas. A infiltração da resina
SPURR também foi realizada em microondas nas concentrações de 50% (2 vezes de 20
segundos), 75% (2 vezes de 10 segundos) e 100% (2 vezes de 10 segundos).
O terceiro grupo (grupo C) foi processado também da forma convencional, porém,
sem o uso do microondas. Após a fixação e lavagem do fixador, a pós-fixação foi feita em
tetróxido de ósmio 1 % tamponado, durante 1 hora, seguida de 3 lavagens de 20 minutos cada,
em tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 7,2. Em seguida, as amostras foram desidratadas em
séries (30 minutos cada) crescentes de acetona (30%, 50%, 70%, 90% e 100%), sendo a
última série repetida 2 vezes. A infiltração da resina SPURR foi feita em etapas de 24 horas
nas concentrações de 25%, 35%, 50%, 65%, 75% e 100%, sendo a última etapa repetida 2
vezes. Todas as amostras dos grupos B e C foram emblocadas e a resina SPURR polimerizou
em estufa a 70ºC, em 24 horas.
Cortes semifinos (cerca de 800nm de espessura) de todos os blocos foram obtidos com
ultramicrótomo marca RMC, modelo MT6000-XL, no laboratório de Neuro-histologia e
Ultraestrutura do Departamento de Histologia e Embriologia da UFRJ, para verificar e
comparar a preservação dos corpos em cereja nas 3 preparações. As amostras do grupo C
apresentaram a melhor preservação da estrutura celular quando observadas ao microscópio
óptico (modelo Axioplan - Zeiss), portanto estas amostras foram utilizadas para a observação
da ultraestrutura dos corpos em cereja e aplicação de técnicas citoquímicas.
Cortes ultrafinos das amostras do grupo C foram obtidos em ultramicrótomo com
navalha de diamante, com espessura variando de 60 a 80 nm e foram recolhidos com grades
de cobre de 300 mesh, previamente lavadas em ácido nítrico 50%. Estes cortes foram
contrastados com acetato de uranila (2%), por 30 minutos, enxaguados em água destilada e
em seguida contrastados com citrato de chumbo (1%) por 5 minutos e novamente enxaguados
em água destilada. Os cortes foram observados ao Microscópio Eletrônico de Transmissão
JEOL 1200, operado a 80 kV, no Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer, do
Instituto de Biofísica da UFRJ, para a caracterização ultraestrutural dos corpos em cereja de
L. obtusa.
Foram obtidos cortes ultrafinos com cerca de 100 a 120 nm de espessura destas
mesmas amostras, os quais não foram contrastados, para serem analisados por microscopia
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eletrônica de transmissão analítica no microscópio JEOL 1200, do Laboratório de
Microscopia Eletrônica da COPPE – UFRJ, com o sistema Noran- Voyager (versão 4.0). A
microscopia eletrônica analítica permite a identificação de elementos químicos presentes na
amostra a partir da emissão de raios-X característicos de cada elemento. Desta forma,
pretendeu-se detectar o bromo nos corpos em cereja de L. obtusa.
4.3. Preparo para técnica de citoquímica
4.3.1. Preparo da enzima com ouro coloidal
A enzima bromoperoxidase (Fluka-Sigma-Aldrich) foi conjugada
a ouro coloidal para que a localização da enzima pudesse ser visualizada nas imagens de
microscopia eletrônica de transmissão. As partículas de ouro coloidal foram confeccionadas
seguindo-se o método do citrato de sódio modificado, para partículas de 10 nm, descrito por
Padron (1998). O complexo proteína-ouro coloidal formado é mais estável quando o pH da
solução de ouro é ajustado para aproximadamente 0,5 unidade de pH mais básico que o pKI
da proteína, logo sendo 3,9 o ponto isoelétrico da enzima bromoperoxidase, a solução de ouro
coloidal preparada foi ajustada para pH 4,5, e complexação das partículas de ouro coloidal à
enzima foi feita segundo o método também descrito por Padron (1998).
4.3.2. Experimentos de citoquímica
Cortes ultrafinos variando de 60 a 80 nm de espessura, dos mesmos blocos utilizados
para observação da ultraestrutura dos corpos em cereja, foram obtidos e recolhidos em grades
de níquel de 300 mesh cobertas com filme de carbono 0,4% (formvar). Nestas grades foi
aplicada a técnica de citoquímica, na qual os cortes foram incubados com a enzima
bromoperoxidase conjugada a ouro coloidal. Esta enzima, encontrada em diversas algas
marinhas, particularmente em algas vermelhas, catalisa a incorporação do bromo inorgânico a
componentes orgânicos para que os organismos obtenham componentes bromados. Esta
atividade enzimática pode ser aproveitada para a localização celular de precursores dos
componentes halogenados dentro de uma célula. Os cortes incubados com a bromoperoxidase
foram observados ao MET para a localização desta enzima, a qual só pode ser localizada
através da visualização da partícula de ouro coloidal conjugada à enzima.
Para a incubação dos cortes com a bromoperoxidase seguiu-se o seguinte protocolo:
1. Incubação com cloreto de amônio 50mM por 15 minutos para reidratação e
bloqueio das cargas.
2. Quatro lavagens de 10 minutos cada em tampão fosfato de sódio (PBS) 0,1M
pH 6,3.
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3. Quatro banhos de 10 minutos cada em albumina bovina (BSA) 3% para
bloqueio das proteínas.
4. Três lavagens de 10 minutos cada em tampão fosfato de sódio (PBS) 0,1M pH
6,3.
5. Incubação com a bromoperoxidase conjugada a ouro coloidal, diluída 10
vezes, overnight. Antes da incubação a enzima foi centrifugada a 3000 RPM
por 2 minutos e sonicada durante 20 minutos para desfazer glomérulos e evitar
a presença de precipitados nos cortes. O controle foi realizado incubando-se a
as grades com a enzima pura (diluída 20 vezes) durante seis horas antes de
incubá-las com a enzima conjugada a ouro coloidal.
6. Quatro banhos de 10 minutos cada em albumina bovina (BSA) 3% para
bloqueio das proteínas.
7. Cinco lavagens de 10 minutos cada em tampão fosfato de sódio (PBS) 0,1M pH
6,3.
8. Cinco lavagens de 10 minutos cada em água Milli Q.
Devido à presença constante de precipitados nos cortes, o primeiro protocolo foi
repetido substituindo o tampão PBS por TRIS a fim de se obter cortes limpos.
Ao final das citoquímicas os cortes foram contrastados normalmente e observados por
MET.
4.4. Micromanipulação
Corpos em cereja de Laurencia obtusa foram sugados das células com micropipetas
de vidro pelo sistema de micromanipulação Narishige IM 300 microinjector, com sistema de
controle de pressão manual, montado no microscópio invertido Nikon eclipse TS 100. As
micropipetas foram confeccionadas em um “cooler” a partir de capilares Stoelting 50615,
deixando um orifício grande o suficiente para sugar o conteúdo da célula. O conteúdo sugado
foi colocado em uma grade de níquel coberta com um filme de carbono 0,4% (formvar) e
observado ao MET. A microanálise de raios-X foi realizada nos corpos em cereja para
confirmar a presença do bromo dentro desta organela, visto que nos cortes de material fixado
a concentração de bromo pode estar abaixo do limite de detecção do microscópio ou os
metabólitos podem ter sido perdidos durante o processamento das amostras para microscopia
eletrônica. O controle foi feito realizando a microanálise de raios-X em uma região da mesma
grade, não ocupada pelos corpos em cereja.
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4.5. Microscopia Óptica (MO)
Cortes semifinos de amostras bem preservadas do grupo C foram analisados ao
microscópio óptico com lâmpada de fluorescência, Axioplan 2 - Zeiss, no Laboratório de
Ultraestrutura Celular Hertha Meyer, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ.
Os cortes foram excitados com comprimentos de onda de 488nm.
Após nova coleta, alguns indivíduos vivos de L. obtusa foram observados ao
microscópio óptico, com lâmpada de fluorescência, Axioplan 2 - Zeiss, do Instituto de
Microbiologia da UFRJ, para caracterizar a estrutura dos corpos em cereja em células vivas.
As imagens foram capturadas por câmera digital de captura de imagem Color View XS.
Medidas da área e do perímetro dos corpos em cereja foram feitas utilizando o Programa de
Análise de Imagens AnalySIS. Os processos de morte celular e degradação dos corpos em
cereja foram acompanhados.
Lâminas com amostras vivas do talo de L. obtusa foram observadas em campo claro,
no microscópio invertido Nikon Eclipse TE300, em aumento de 100 vezes com lente Plan
Apo, N.A. 1.4, para acompanhar a transferência de material entre os corpos em cereja e a
periferia das células. Imagens digitais destas observações foram obtidas com uma câmera
CCD, no Laboratório de Pinça Óptica do Departamento de Anatomia da UFRJ. As imagens
obtidas foram processadas e analisadas pelo programa ImageJ freeware.

4. Resultados
Microscopia Eletrônica de Transmissão Convencional
As amostras do grupo C, que foram preparadas para microscopia do modo
convencional sem o uso de microondas, e as amostras do grupo B, que foram preparadas do
modo convencional em microondas, apresentaram um bom estado de preservação, porém, nas
amostras do grupo B, a resina infiltrou pouco no material, portanto, apenas uma amostra deste
grupo pode ser aproveitada para a microscopia eletrônica. Os corpos em cereja (CCs) das
amostras do grupo A foram pouco preservados, portanto, estas amostras não foram utilizadas
para estudos da ultraestrutura dos CCs ou experimentos de citoquímica.
As imagens de microscopia eletrônica mostraram CCs em geral arredondados,
localizados na região central da célula, envoltos por membrana e de conteúdo granular e
heterogêneo. Na figura 3, um CC de forma ovalada encontra-se no centro da célula, sendo
constituído por uma grande vesícula de conteúdo homogêneo e eletron-denso. Entre esta
vesícula e a membrana estão presentes grânulos e microvesículas. Numerosas vesículas
eletron-densas aparecem associadas aos cloroplastos, distribuídos pela região parietal da
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célula. O núcleo está localizado junto à membrana plasmática e o nucléolo pode ser
observado. Grãos de amido estão distribuídos pela periferia da célula. Uma mucilagem
aparece em torno do CC ligando-o à região periférica da célula.
Na figura 4 um CC redondo e de conteúdo granular aparece envolto por uma dupla
membrana. A membrana externa apresenta algumas protuberâncias. Zonas eletron-densas
aparecem no CC, próximas à membrana interna, na região abaixo das protuberâncias da
membrana externa. No detalhe da membrana do CC, na figura 5, pode-se observar numerosas
microvesículas no lado interno da membrana e o conteúdo granular da região central do CC.
A membrana do CC é evidenciada em detalhe na figura 6. O conteúdo do CC é
heterogêneo e eletron-denso, porém, próximo à membrana desta organela há uma região clara,
sem o conteúdo granular e com numerosas microvesículas. A membrana envolve, pelo seu
lado externo, parte de uma vesícula eletron-densa, e junto ao cloroplasto há uma vesícula
maior, mais clara, e com uma membrana marcada.
Um CC bastante heterogêneo, contendo grânulos e vesículas de diferentes tamanhos,
sendo elas distintas umas das outras, é mostrado na figura 7. A membrana do CC está
evidente nesta imagem, que também mostra a presença das vesículas entre o CC e os
cloroplastos e uma mucilagem contornando o CC.
Na figura 8, uma vesícula pouco eletron-densa se encontra junto ao complexo de
Golgi. Abaixo deste está o núcleo, e na parte superior da imagem há um cloroplasto. No lado
direito da imagem, outras vesículas não eletron-densas são encontradas.
A figura 9 mostra uma vesícula pouco eletron-densa, mas com uma membrana
bastante definida, sobre um cloroplasto, evidenciando a associação entre as vesículas e estas
organelas. Vesículas também podem ser observadas dentro do cloroplasto, entre as
membranas tilacóides, como mostra a figura 10, porém menores que as encontradas no lado
externo.
Próximo às vesículas do complexo de Golgi há um acúmulo de material eletron-denso
(figura 11), indicando a possibilidade da participação desta organela na síntese do conteúdo
dos CCs.
Uma vesícula liberando seu conteúdo para a parede celular por meio de microvesículas
pode ser vista na figura 12 (amostra do grupo B). A membrana da vesícula é contínua com a
membrana plasmática, indicando a ocorrência de um processo de exocitose das vesículas e
liberação de seu conteúdo para o meio externo. As microvesículas se difundem pela parede
celular.
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A figura 13 mostra um CC inteiro isolado por micromanipulação. Seu aspecto é
homogêneo e se apresenta como uma estrutura esférica, sem reentrâncias ou o “pedicelo”
conectado.
Microscopia Eletrônica de Transmissão Analítica
Microanálises de raios-X realizadas em cortes das células corticais de L. obtusa não
apresentaram resultados satisfatórios que pudessem confirmar a presença de bromo nestas
células, talvez devido às técnicas de preservação da ultraestrutura utilizadas, que podem levar
à perda dos metabólitos halogenados. O metanol e a acetona, utilizados na desidratação das
amostras são utilizados na extração destes metabólitos. Outra possibilidade para a não
detecção do bromo é que a concentração deste elemento nos cortes de L. obtusa, os quais têm
cerca de 100nm de espessura, seja muito pequena, abaixo do limite de detecção do aparelho.
Porém, microanálises de raios-X de CCs isolados por micromanipulação revelou claramente a
presença do bromo nestas organelas (figura 14), enquanto podemos verificar nos controles a
ausência deste elemento (figuras 15). O espectro obtido e representado na figura 14
corresponde a um padrão observado em dez análises realizadas sobre os CCs isolados
evidenciando a reprodutibilidade do resultado. Consideramos que a localização do bromo foi
possível nos CCs isolados pelo fato destes não terem passado pelas etapas de processamento
químico para preservação da ultraestrutura, o que evitou a perda dos metabólitos secundários
bromados por substâncias solventes, como a acetona. Outro fator que pode ter possibilitado
este resultado foi que nos CCs isolados a concentração dos metabólitos bromados é próxima
àquela encontrada em condições naturais, portanto, maior que a concentração de bromo nos
cortes ultrafinos.
Citoquímica
Os primeiros experimentos de citoquímica, utilizando os
protocolos com tampão PBS, não apresentaram bons resultados devido ao grande número de
precipitados nos cortes, dificultando a visualização das marcações enzimáticas. Após a
substituição do tampão PBS por tampão TRIS os cortes ficaram limpos, sem precipitados,
entretanto as marcações foram inespecíficas. A bromoperoxidase foi localizada na parede
celular, no citoplasma e nos grãos de amido (figura 16), porém, os resultados com a
citoquímica não indicaram a presença desta enzima nos CCs. Devido à inespecificidade das
marcações, não foi possível determinar a localização dos intermediários da síntese dos
metabólitos bromados nas células de L. obtusa utilizando a técnica de citoquímica.

13
Microscopia Óptica
Imagens de cortes semifinos de L. obtusa ao microscópio óptico Axioplan 2 no modo
DIC (figura 17a) e no modo de epi-fluorescência com filtro de 488 nm (figura 17b) e a
sobreposição destas imagens (figura 17c), revelaram que a fluoresência é correspondente ao
material dos CCs e de vesículas encontradas espalhadas no citoplasma, indicando que o
material desses dois compartimentos deve apresentar a mesma composição.
Amostras vivas de L. obtusa apresentaram CCs na região central de todas as células
corticais, variando de um a três por célula, de aspecto arredondado a reniforme, bastante
refringentes, com uma dupla membrana visível ao microscópio óptico e freqüentemente com
canais de comunicação ligando esta organela ao citoplasma periférico (Figura 18). O tamanho
dos CCs variou entre 9 e 14 µm de diâmetro. Na figura 18, dois CCs reniformes estão
presentes numa mesma célula. O CC situado na região superior da célula possui uma
reentrância, de onde se origina o canal de comunicação membranar. Outro canal de
comunicação aparece entre os dois CCs. A transferência de material do interior dos corpos em
cereja para a região periférica da célula foi acompanhada. É um processo dinâmico que ocorre
em poucos segundos. O material transferido se apresenta na forma de vesículas esféricas e é
transferido pelo canal para a região periférica da célula (figura 19).
Por microscopia óptica foi possível acompanhar o processo de degradação dos CCs
com a conseqüente morte celular (figuras 20a-c). Durante alguns segundos, a célula íntegra,
com seus cloroplastos e CCs evidentes, sofre alterações ocorrentes inicialmente restritas aos
CCs, que passam a se compartimentalizar em pequenas vesículas. Em seguida, os corpos em
cereja se desintegram despejando seu conteúdo no citoplasma, desintegrando os cloroplastos
e alterando a coloração da célula. Esses resultados indicam a natureza autotóxica do conteúdo
dos CCs.

5. Discussão
Dentre as técnicas de preparação das amostras para microscopia eletrônica utilizadas,
foi a fixação convencional sem uso de microondas que melhor preservou a ultraestrutura dos
corpos em cereja. A utilização do tetróxido de ósmio foi fundamental para a preservação tanto
dos corpos em cereja como dos metabólitos halogenados, como já observado por Bodard,
(1968) e por Young et al., (1980). Acelerar as etapas de desidratação do material e infiltração
da resina com a utilização de microondas pode ser uma boa alternativa para minimizar as
perdas dos metabólitos e alterações estruturais nas células causadas pelas longas etapas de
desidratação e infiltração da resina. Entretanto, novos ensaios para melhorar a infiltração da
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resina ainda precisam ser feitos, talvez aumentando o tempo de cada etapa da infiltração. O
congelamento rápido e a substituição a frio das amostras é uma técnica promissora, como já
demonstrado por Paul et al. (2006a), ao obter sucesso com a preservação de Asparagopsis
armata. Esta técnica preservou a ultraestutura das células de Laurencia obtusa, mas não o
conteúdo dos corpos em cereja, talvez devido à espessura do talo de L. obtusa. O
congelamento rápido atinge uma profundidade de cerca de 20µm em direção ao interior do
talo. Sendo o diâmetro das células corticais de L. obtusa três vezes maior, esta técnica não
foi eficiente para preservar as células inteiras.
A técnica citoquímica utilizando a enzima bromoperoxidase conjugada a ouro coloidal
não foi eficiente para localizar alguns intermediários da síntese dos metabólitos bromados. A
utilização de resina SPURR e de tetróxido de ósmio não são adequadas para a aplicação de
técnicas citoquímicas. Para que seja possível mapear alguns intermediários da síntese dos
metabólitos bromados nas células utilizando esta técnica, novos experimentos devem ser
feitos com amostras emblocadas em resina hidrofílica e que não tenham passado pela etapa de
pós-fixação em tetróxido de ósmio.
As inclusões refringentes das células vesiculares de Asparagopsis sp. (Marshall et al.,
2003), Asparagopsis armata (Paul et al., 2006a e b e Wolk, 1968) e Bonnemaisonia nootkana
(Wolk, op cit.) não se formaram quando estas algas foram cultivadas na ausência de bromo,
indicando que a presença destas inclusões está relacionada à presença de componentes
bromados. Marshall et al. (2003) perceberam que a ausência de bromo exógeno levou a uma
queda na produção de dibromometano por Asparagopsis sp. e na quantidade de células
vesiculares. Young et al. (1980) demonstraram uma relação direta entre a presença de corpos
em cereja em Laurencia snyderae, concentrações de bromo e a presença do β-sniderol. Os
resultados de Marshall op cit., Wolk (1968) e Young op cit. apóiam a hipótese de que as
células vesiculares e os corpos em cereja estejam relacionados ao metabolismo de halogênios.
O uso da microscopia eletrônica analítica foi capaz de detectar bromo nas células
vesiculares jovens de Bonnemaisonia nootkana (Wolk, op cit.), reforçando a possibilidade de
que o material refringente inicialmente formado contenha bromo. Ao utilizar a mesma técnica
que Wolk, a microanálise de raios-X, foi possível confirmar em nosso trabalho que os corpos
em cereja são sítios de localização de bromo em L. obtusa, resultado também encontrado
por Young et al. (1980) utilizando espectroscopia de fluorescência de energia dispersiva de
raios-X em L. snyderae. Apesar destes resultados, não podemos afirmar que os corpos em
cereja, além de serem os locais de armazenamento, sejam também o local de síntese dos
componentes halogenados.
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As observações de microscopia óptica mostram os corpos em cereja como estruturas
reniformes, de conteúdo refringente, situados no centro da célula, como já descrito por
Feldmann e Feldmann (1950) e envoltos por uma dupla membrana. Os corpos em cereja
ocupam, portanto, um espaço no centro da célula envolto por um grande vacúolo. A
membrana interna é a membrana do próprio corpo em cereja e a membrana externa, a
membrana do vacúolo. Estes resultados estão de acordo com os descritos por Bodard (1968)
que analisou os corpos em cereja de L. obtusa por microscopia eletrônica de transmissão. Os
corpos em cereja são compartimentos envoltos por membrana, preenchidos por um conteúdo
osmiofílico, sensíveis às técnicas de preservação ultraestrutural e que variam entre
homogêneo a granulado.
Os corpos em cereja não estão isolados do restante da célula pelo vacúolo, mas
ligados ao citoplasma parietal por um canal de comunicação membranar descrito
anteriormente como um “pedicelo” por Feldmann e Feldmann (1950) em microscopia óptica,
e por Bodard (1968) e Godin (1970) em microscopia eletrônica de transmissão. Observamos,
por microscopia óptica, que este canal não se trata de uma estrutura rígida, mas de uma
estrutura flexível, delimitada pela membrana do vacúolo, por onde o conteúdo dos corpos em
cereja é transportado para o citoplasma periférico, dentro de vesículas, as quais são exocitadas
e liberam seu conteúdo para a parede celular, num processo que pode estar relacionado à
exsudação de metabólitos para a superfície da planta. As imagens de microscopia eletrônica
mostram que estas vesículas liberam seu conteúdo por meio de microvesículas, as quais se
difundem pela parede celular em direção à superfície da planta. Esta hipótese é reforçada pela
maior eletro-densidade nas camadas mais externas da parede celular, visto que o conteúdo dos
corpos em cereja também é eletron-denso.
Metabólitos secundários em macroalgas, assim como em plantas terrestres, estão
geralmente localizados em estruturas específicas. Se estas estruturas estão na superfície do
talo, ou pelo menos conectadas à superfície de alguma maneira, então os metabólitos têm o
potencial de exercerem alguma atividade biológica (Steinberg & de Nys, 2002). A
distribuição dos metabólitos sobre a superfície do talo da alga é essencial para interações
mediadas pela superfície, como inibição de bactérias epibiontes. Para confirmar o papel
ecológico dos metabólitos, o espalhamento e a liberação destes devem ser demonstrados (Paul
et al., 2006b). Este parece ser o caso dos metabólitos presentes nos corpos em cereja de
Laurencia obtusa, os quais são transportados para a superfície via uma estrutura de conexão,
o canal de comunicação membranar. Este processo é semelhante ao descrito por Paul op cit.
para as células glandulares de Asparagopsis armata. Estes autores afirmam que estas células
estão situadas dentro de células parentais e estocam componentes que exercem atividade
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antibacteriana, os quais são liberados para o meio externo por meio de uma conexão física
com a parede celular, semelhante ao canal de comunicação membranar observado em L.
obtusa.
De Nys et al. (1998) quantificaram os metabólitos totais e de superfície para L. obtusa
e Delisea pulchra e verificaram que as concentrações no talo para ambas as espécies são
semelhantes, porém, as concentrações de superfície para L. obtusa são muito pequenas em
relação à concentração total e 2 ordens de grandeza menores do que a concentração de
superfície de D. pulchra. Além disso, apenas dois metabólitos foram identificados nos
extratos de superfície de L. obtusa. Com isso estes autores sugerem que os corpos em cereja
de L. obtusa e seu conteúdo não são liberados para a superfície da alga e, conseqüentemente,
para o meio externo, a não ser que a célula seja destruída. Entretanto, apesar das baixas
concentrações de superfície encontradas por de Nys et al. (1998) e Sudatti et al. (2006), neste
trabalho demonstramos que os corpos em cereja liberam seu conteúdo para o meio
extracelular por meio de vesículas, como mostrado por microscopia óptica, através da
estrutura de conexão com o citoplasma parietal, as quais contêm as microvesículas que
liberam os metabólitos para o meio externo.
As observações por microscopia eletrônica de transmissão revelaram a presença de
vesículas adjacentes aos corpos em cereja e localizados na periferia da célula, freqüentemente
associados aos cloroplastos. Utilizando a microscopia de fluorescência, foi possível confirmar
que o conteúdo destas vesículas encontradas no exterior dos corpos em cereja tem a mesma
composição que o conteúdo desta organela, reforçando a hipótese de que o conteúdo destes
corpos esteja sendo exsudado. O fato do conteúdo estar contido em estruturas membranosas
sugere que este possa ser tóxico para a célula, logo precisa ser transportado até o meio
extracelular, protegido por membranas, evitando a morte celular.
Ao microscópio óptico foi possível acompanhar, em alguns segundos, o processo de
degradação dos corpos em cereja, a liberação de seu conteúdo para o citoplasma causando a
morte celular. Estes resultados vêm confirmar a natureza autotóxica apontada para os
metabolitos secundários (Dworjanyn, 1999) e a importância de compartimentalização do
conteúdo em vesículas especializadas. Metabólitos que exercem funções ecológicas, sendo
tóxicos para herbívoros, patógenos, epibiontes ou competidores, podem também ser tóxicos
para o próprio organismo que os produzem. Portanto, esse organismo precisa se proteger
contra seus produtos e uma forma observada foi o armazenamento e o transporte de
metabólitos em estruturas membranosas, isolando-os assim do restante da célula.
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6. Conclusões
1) Os corpos em cereja são compartimentos membranosos, arredondados ou
reniformes, presentes na região central da célula, preenchidos por um conteúdo
osmiofílico e que variam entre homogêneo e granulado. Este conteúdo se apresenta
na forma de vesículas, grânulos ou microvesículas.
2) A fixação convencional sem uso de microondas foi, dentre as técnicas de
preparação das amostras para microscopia eletrônica utilizadas, a que melhor
preservou a ultraestrutura dos corpos em cereja.
3) Através da utilização da microscopia eletrônica analítica foi possível confirmar
que os corpos em cereja são sítios de localização de bromo nas células corticais de
Laurencia obtusa e, conseqüentemente, sítios de localização de substâncias
halogenadas.
4) Os corpos em cereja estão ligados ao citoplasma parietal por um canal de
comunicação membranar, delimitado pela membrana do vacúolo, por onde seu
conteúdo é transportado para o citoplasma periférico.
5) O conteúdo dos corpos em cereja é transportado para a periferia da célula na forma
de vesículas, as quais são exocitadas e liberam seu conteúdo para a parede celular,
num processo que pode estar relacionado à exsudação de metabólitos para a
superfície da alga.
6) A degradação dos corpos em cereja, a liberação de seu conteúdo para o citoplasma
causando a morte celular indicam a natureza autotóxica do conteúdo destes corpos
e a necessidade de serem eles isolados do restante da célula por membranas.
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1 cm
Figura 1: Vista geral do hábito de Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux (seta).
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A

B

Figura 2: a) Praia Rasa, Município de Búzios (RJ). Local de coleta. b) Detalhe do local indicado pela
seta em a.
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As figuras 3 a 13 e 16 foram obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão
e possuem a seguinte legenda correspondente:
C = cloroplasto
CC = corpo em cereja
CG = complexo de Golgi
G = grão de amido
M = mucilagem
N = núcleo
Nu = nucléolo
P = parede celular
V = vesícula
As figuras 3 a 11 foram obtidas de amostras do grupo C.

24

P

Figura 3: Vista geral de uma célula cortical de Laurencia obtusa,
evidenciando o corpo em cereja em posição central e as principais
organelas distribuídas na periferia da célula. C = cloroplasto;
CC = corpo em cereja; G = grão de amido; M = mucilagem;
N = núcleo; Nu = nucléolo; P = parede celular; V = vesícula.

CC
V

Figura 4: Imagem de um corpo em cereja (CC) de Laurencia
obtusa. V = vesícula.
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CC

0,25 µm
Figura 5: Detalhe do corpo em cereja (CC) da
figura anterior. Na região interna da membrana
(cabeça de seta) podem ser observadas numerosas
microvesículas (setas).

C

V

CC

V
Figura 6: Detalhe da membrana do corpo em cereja
(CC). Numerosas microvesículas podem ser
observadas no lado interno da membrana (setas) e
vesículas (V) de diferentes eletron-densidades estão
presente no lado externo, junto à membrana do
corpo em cereja (cabeça de seta) ou ao cloroplasto
(C). O conteúdo granular e heterogêneo do corpo em
cereja é evidente.
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V
V

CC

V

V

M

Figura 7: Imagem de um corpo em cereja (CC) contendo
diferentes tipos de vesículas (V) com precipitados (setas).
Vesículas homogêneas também podem ser observadas entre o
corpo em cereja e os cloroplastos (C). M = mucilagem.

C

V
V

CG

C
N

Figura 8: Vesícula (V) pouco eletron-densa Figura 9: Imagem de uma vesícula (V) sobre um
próxima ao complexo de Golgi (CG). cloroplasto (C). A membrana da mesma é bem
Cloroplasto (C) presente na região superior da definida.
imagem e o núcleo (N) abaixo do complexo de
Golgi. Vesículas não eletron-densas no lado

direito da imagem (setas).
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V
V
C

V

Figura 10: Vesículas (V) podem ser observadas dentro e fora
dos cloroplastos (C). Acima, a membrana nuclear (seta).
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V

P

0,25 µm

Figura 11: Complexo de Golgi (CG) em Figura 12: Vesícula (V) liberando microvesículas
destaque e acúmulo de material eletron-denso (setas) para parede celular (P). Amostra do grupo B.
(*) no citoplasma da célula.
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CC

0,5 µm
Figura 13: Corpo em cereja (CC)
isolado por micromanipulação.

Figura 14: Espectro de microanálise de raios-X
obtido de um corpo em cereja isolado por
micromanipulação, evidenciando a presença do
bromo nestas organelas. Os diferentes picos do Br
encontrados (setas) correspondem às ionizações
das diferentes camadas eletrônicas do átomo
(camadas k, l e m, por exemplo). Notar também a
presença de outros elementos presentes na amostra
como Na, P, S, K e Cl. O Ni e o Cu detectados
correspondem à grade suporte do material e de
componentes da coluna do microscópio,
respectivamente.

Figura 15: Espectro de microanálise de raios-X
obtido de uma região da grade não ocupada por
corpos em cereja (controle) demonstrando
apenas a presença do elemento que compõe a
grade de suporte do material.
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G
G

P
0,2 µm
Figura 16: Imagem de um corte de uma célula cortical que foi incubado com a
bromoperoxidase conjugada a ouro coloidal. As marcações da enzima podem ser
visualizadas na parede celular (P), nos grãos de amido (G) e, com menor
intensidade, no citoplasma.

30

A

25 µm

B

25 µm

C

10 µm
Figura 17 a-c: Cortes semifinos (800nm) de células corticais de
L. obtusa em microscopia óptica de fluorescência no modo DIC.
a) Células corticais fixadas com corpos em cereja. b) Fluorescência
dos componentes celulares das células mostradas em a irradiados
com comprimentos de onda de 488nm. c) Sobreposição das
imagens a e b.
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10 µm
Figura 18: Canais de comunicação membranar (setas) entre dois corpos em
cereja e com a periferia da célula (MO).

5 µm
Figura 19: Imagens do transporte de uma vesícula através do canal de comunicação membranar entre o
corpo em cereja e a região periférica da célula (MO).
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A

*


10 µm

B

*


10 µm

C

*
10 µm
Figura 20 a-c: Processo de degradação dos corpos em
cereja e de morte celular. a) Em um primeiro momento,
o processo de vesiculação dos corpos em cereja e
desintegração dos cloroplastos está no início, a célula (*)
ainda apresenta um coloração rosada clara e a célula
() ainda está viva, com corpos em cereja íntegros. b)
Num segundo momento, o processo de vesiculação dos
corpos em cereja da célula (*) continua, os cloroplastos
já se desintegraram e adquiriram um aspecto amarelado
e o conteúdo dos corpos em cereja está sendo liberado
para o citoplasma. A célula () já está morta e seus
cloroplastos e corpos em cereja já não existem mais.
c) Alguns segundos depois, os corpos em cereja da
célula (*) já desapareceram por completo (MO).

