
4 

 
 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização biológica e molecular de isolados do vírus do 
mosaico da cana-de-açúcar do Estado de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carla Fontebasso Pelizari Pinto 
 

 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestre em Ciências. Área de concentração: 
Fitopatologia 

 

 
 
 
 
 

Piracicaba 
2011

 



2 

 
 

Carla Fontebasso Pelizari Pinto 
Engenheira Agrônoma 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Caracterização biológica e molecular de isolados do vírus do mosaico da 
cana-de-açúcar do Estado de São Paulo 

 
 
 
                                                   
 
 
 

Orientador: 
            Prof. Dr. JORGE ALBERTO MARQUES REZENDE 

 

 
 
 
 

 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestre em Ciências. Área de concentração: Fitopatologia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2011

 



              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - ESALQ/USP 

 
 

Pinto, Carla Fontebasso Pelizari  
Caracterização biológica e molecular de isolados do vírus do mosaico da cana-de-

açúcar do Estado de São Paulo / Carla Fontebasso Pelizari Pinto. - - Piracicaba, 
2011. 

61 p. : il. 

Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2011. 
 

1. Cana-de-açúcar 2. ELISA 3. Mosaico (Doença de planta) 4. Polimorfismo          
5. Potyvirus 6. Reação em cadeia por polimerase 7. Sequência do DNA I. Título 

                                                                                          CDD 633.61 
                                                                                                   P659c 

  
 
 
 

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 
 



 

 

3 

DEDICATÓRIA 

 

 

A Deus pela vida, por ter me concedido o amor. Sem amor não seria 

possível ter disposição e força para obter sabedoria e alcançar os 

objetivos que sempre almejei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Pedro Luiz Pelizari Pinto e Márcia de 

Jesus Fontebasso Pinto, que por amor incondicional 

acompanham todos os desafios da minha vida com 

paciência e incentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu irmão Diego Fontebasso Pelizari Pinto  

pela amizade,união e alegria, OFEREÇO. 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade de São Paulo, USP e a “Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz”, ESALQ, onde, com orgulho e imensa gratidão, realizei a Graduação em 

Engenharia Agronômica, e agora, concluo o Programa de Mestrado em Fitopatologia; 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia da ESALQ, pela oportunidade do 

mestrado, desenvolvimento e aprendizagem na área de Fitopatologia; 

 

Ao professor Dr. Jorge Alberto Marques Rezende pela oportunidade, pela orientação 

dedicada, pelos ensinamentos e incentivos; 

 

Aos Professores do Departamento de Fitopatologia e Nematologia, por todos os 

ensinamentos; 

 

Aos funcionários do Departamento de Fitopatologia, em especial José Edivaldo Buriola, 

pela convivência e ensinamentos; 

 

Ao Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), pelo apoio e subsídios oferecidos para a 

realização dos experimentos; 

 

Ao Dr. Enrico Beni Arrigoni, Dra. Cassiara Regina N. C. B. Gonçalves e Adhair Ricci 

Junior, pela oportunidade, ensinamentos e conselhos. 

 

Aos funcionários do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), em especial a Noemia 

Aparecida de Souza, Fabiana Martins de Almeida, Thatiane Mondini pela amizade, 

ajuda, companheirismo, paciência e ensinamentos profissionais e pessoais.  

 

Ao Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq, pelo suporte através de bolsa de estudos 

concedida durante a realização do meu experimento; 

 



 

 

6 

Aos colegas do Programa de Pós-graduação em Fitopatologia; 

 

Aos amigos do Laboratório de Virologia Vegetal: Ana Carolina, Ana Paula, David, 

Débora, Pedro, Vanessa e Viviana; 

 

Às amigas da República Saia-Justa que com muito carinho contribuíram incentivando e 

torcendo pelo meu sucesso profissional e pessoal; 

 

Agradeço especialmente aos meus pais Pedro e Márcia, ao meu irmão Diego e meu 

namorado Olinto, que estiveram ao meu lado contribuindo diariamente através de muito 

amor, paciência e incentivo para realização e conclusão deste trabalho; 

 

A todas as pessoas que, de formas diferentes, colaboraram para esta dissertação. 

 

 

Muito Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer 
algo só depende da nossa vontade e perseverança” 

 
Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

SUMÁRIO 

RESUMO........................................................................................................................ 11 

ABSTRACT .................................................................................................................... 13 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 15 

2 DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 17 

2.1 Revisão Bibliográfica ................................................................................................ 17 

2.2 Metodologia .............................................................................................................. 21 

2.2.1 Isolados do SCMV ................................................................................................. 21 

2.2.2 Inoculação mecânica ............................................................................................. 22 

2.2.3 Escala de notas de sintomas ................................................................................. 22 

2.2.4 PTA-ELISA ............................................................................................................ 23 

2.2.5 Caracterização molecular dos isolados do SCMV ................................................. 24 

2.2.5.1 RT-PCR .............................................................................................................. 24 

2.2.5.2 RFLP .................................................................................................................. 25 

2.2.5.3 Sequenciamento de nucleotídeos do gene da proteína capsidial ...................... 26 

2.2.6 Caracterização biológica ....................................................................................... 29 

2.3 Resultados ............................................................................................................... 29 

2.3.1 Isolados do SCMV ................................................................................................. 29 

2.3.2 Detecção por PTA-ELISA ...................................................................................... 30 

2.3.2.1 Detecção por RT-PCR ........................................................................................ 30 

2.3.2.2 RFLP .................................................................................................................. 31 

2.3.3 Caracterização molecular dos isolados do SCMV ................................................. 30 

2.3.3.1 Detecção por RT-PCR ........................................................................................ 30 

2.3.3.3 Sequencia do gene da proteína capsidial........................................................... 32 

2.3.4 Proteção entre isolados do SCMV ........................................................................ 36 

2.4 Discussão ................................................................................................................. 38 

3 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 45 

APÊNDICES ................................................................................................................... 53 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

11 

RESUMO 
 

Caracterização biológica e molecular de isolados do vírus do mosaico da cana-
de-açúcar do estado de São Paulo 

 

A cana-de-açúcar é cultivada em diversos países do mundo. O Brasil é 
atualmente o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o maior exportador dos 
produtos derivados dessa espécie, tais como açúcar e etanol. A cultura da cana-de-
açúcar apresenta muitos problemas fitossanitários que prejudicam a produção, entre 
eles o causado pelo vírus do mosaico da cana-de-açúcar (Sugarcane mosaic virus, 
SCMV). O mosaico da cana-de-açúcar vem sendo controlado com o uso de variedades 
e híbridos resistentes. No entanto, frequentemente notam-se plantas sintomáticas nas 
avaliações de novos clones de cana-de-açúcar, em viveiros de mudas e plantios 
comerciais. Diante desse fato, o presente trabalho teve como objetivo realizar a 
caracterização biológica e molecular de isolados do SCMV que induzem sintomas 
variados em plantas de cana-de-açúcar plantadas nos municípios de Assis, Piracicaba 
e Ribeirão Preto, SP. Nove isolados, identificados por causarem sintomas fraco, 
intermediário e severo de mosaico foram coletados em cada localidade. Um isolado que 
causa mosaico listrado também foi coletado em Piracicaba. Todos os isolados foram 
estabelecidos na variedade SP86155. A caracterização molecular foi feita por meio da 
analise das sequências de nucleotídeos e de amino ácidos deduzidos do gene da 
proteína capsidial dos isolados. Também foram diferenciados por meio da análise de 
polimorfismo de comprimento de fragmentos. A caracterização biológica foi realizada 
por testes de proteção entre alguns dos isolados. As sequências parciais de 
nucleotídeos e de aminoácidos deduzidos do gene da proteína capsidial de cada 
isolado foram comparadas entre si e com outras sequências correspondentes de 
isolados de diferentes regiões geográficas. As identidades das sequências de 
nucleotídeos variam de 94 a 100%, entre os isolados estudados. Quando as mesmas 
sequências foram comparadas com as sequências de nucleotídeos do gene da proteína 
capsidial de outros isolados do SCMV as identidades variaram de 79 a 98%. Para as 
sequências de amino ácidos deduzidos as identidades variaram de 94 to 100%, entre 
os isolados estudados e de 81 to 98% quando comparadas com as de outros isolados 
do SCMV. Análise filogenética agrupou os 10 isolados com outros isolados brasileiros 
do SCMV (JAU - 1, RIB - 1 e PIR - 2 e FER - 1) e com os isolados dos E.U.A. 
originalmente denominados estirpes A, B, D e E. Analises de RFLP mostraram que a 
enzima de restrição HinfI foi a que melhor diferenciou os isolados e por isso permitiu a 
análise da proteção.  As plantas inoculadas com os isolados fracos de Piracicaba, 
Ribeirão Preto e Assis ficaram protegidas contra a invasão sistêmica dos isolados 
severos dos mesmos locais e contra o isolado que causa mosaico listrado de 
Piracicaba. Falhas na proteção ocorreram em plantas infectadas com o isolado 
Piracicaba intermediário e desafiadas com os isolados Ribeirão Preto severo e Assis 
severo. Em conjunto esses resultados indicam que os dez isolados estudados são 
estirpes do SCMV que induzem sintomas diferenciados.  
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ABSTRACT 

 

Biological and molecular characterization of isolates of Sugarcane mosaic virus 
from São Paulo state 

 

Sugarcane crop is raised in several tropical countries around the world. Brazil is 
the largest producer of sugarcane, as well as the largest exporter of ethanol and sugar, 
which are outputs of sugarcane processing. The sugarcane production faces several 
sanitary problems and among them is the mosaic disease caused by the potyvirus 
Sugarcane mosaic virus (SCMV). Traditionally, resistant varieties and hybrids are used 
for the control of SCMV. However, new cases of symptomatic plants have been reported 
in commercial crops and in seedling production facilities.  Based on this fact, the present 
work aims to do both molecular and biological characterization of isolates of SCMV 
which causes different symptoms in sugarcane crops in the regions of Assis (SP), 
Piracicaba (SP) and Ribeirão Preto (SP). Nine isolates identified as causing mild, 
intermediate and severe mosaic were collected in each of the three areas. One isolate 
which causes striped mosaic was also collected in the Piracicaba area. All isolates were 
established in the variety SP86155 by mechanical inoculation. The molecular 
characterization was done through the analysis of nucleotide and deduced amino acid 
sequences for the coat protein gene. Likewise the isolates were differentiated through 
the analysis of restriction fragment length polymorphism (RFLP) for further use on 
biological characterization through cross protection tests between the isolates. The 
partial nucleotide and deduced amino acid sequences for the coat protein gene were 
compared among themselves and with corresponding sequences for other isolates from 
different geographical regions. The identity of the nucleotide sequences ranged from 94 
to 100% among the studied isolates. When compared with the corresponding nucleotide 
sequences of other isolates of SCMV the identities ranged from 79 to 98%. The identity 
of the deduced amino acids sequences ranged from 94 to 100% among the studied 
isolates, and from 81 to 98% when compared with isolates form different geographical 
regions. Phylogenetic analysis grouped all 10 isolates with other Brazilian isolates do 
SCMV (JAU-1, RIB-1 e PIR-2 e FER-1), as well as with isolates from the U.S.A, 
originally named strains A, B, D e E. RFPL analyses pointed out that the restriction 
enzyme Hinfl did the best differentiation of the isolates and was further used for the 
evaluation of the cross protection tests. Plants inoculated with mild isolates remained 
protected against the severe isolates and also against the isolate which causes the 
stripped mosaic. Fails on cross protection occurred when plants infected with the isolate 
Piracicaba intermediate were challenged with isolates Ribeirão Preto and Assis severe.  
Together these data indicate that the 10 studied isolates are strains of SCMV that 
induce different symptoms.  
 
Keywords: Potyvirus; Nucleic acid sequence; ELISA; RFLP; Cross protection 
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1 INTRODUÇÃO 

   

A cana-de-açúcar é uma das culturas de maior comercialização no mundo, sendo 

cultivada em países como África do Sul, Austrália, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Fiji, 

Filipinas, Índia, Indonésia, México e outros (VISWANATHAN; BALAMURALIKRISHNAN; 

KARUPPAIAH, 2008). O Brasil, atualmente, tem uma área plantada de oito milhões de 

hectares e produção de aproximadamente 650 milhões de toneladas (FAO, 2011; 2º 

LEVANTAMENTO..., 2010), é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o maior 

exportador dos produtos derivados dessa espécie, tais como açúcar e etanol. Por esses 

motivos, a cana-de-açúcar é considerada de grande importância econômica no país, 

tendo receita bruta dos setores de açúcar e etanol, juntos, em torno de UU$20 bilhões 

ao ano (UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇUCAR, [s.d.]).  

A cultura da cana-de-açúcar apresenta muitos problemas fitossanitários que 

podem estar associados a bactérias, fungos, fitoplasmas e vírus. Entre os vírus, o do 

mosaico da cana-de-açúcar (Sugarcane mosaic virus, SCMV) está entre o que causam 

doença de maior importância para os países produtores (ABBOTT, 1961). No Brasil, 

ocorreram severas epidemias nos anos de 1922 a 1930 nos canaviais paulistas, onde, 

na época, cultivavam as variedades CB4013, CB4647, CO740 e NA5679, ricas em 

açúcar, porém suscetíveis ao vírus do mosaico, havendo perdas consideráveis na 

produção (MATYIS, 1988). Devido as grandes perdas, começaram os estudos para o 

desenvolvimento de variedades resistentes ao vírus que, aliado a multiplicação e 

distribuição de mudas isentas de vírus, evitaram prejuízos adicionais nos canaviais nos 

anos seguintes (MATSUOKA, 1978). Apesar da substituição das variedades suscetíveis 

por híbridos resistentes, devido à suposta erradicação do mosaico, variedades 

suscetíveis voltaram a ser plantadas, ocasionando novos ciclos epidêmicos, o que foi 

comprovado no trabalho realizado por Sordi e Martins (1987), que, apesar de não 

constatarem perdas na cana-planta para as variedades RB725828 e RB735275, 

relataram que houve perdas de 24% na produção da cana-soca nessas mesmas 

variedades. 

Durante vários anos acreditou-se que o mosaico da cana-de-açúcar era causado 

pelo Sugarcane mosaic virus (SCMV) e três outros Potyvirus: Sorghum mosaic virus 
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(SrMV), Maize dwarf mosaic vírus (MDMV) e Johnsongrass mosaic vírus (JGMV), todos 

considerados estirpes do SCMV (WARD; SHUKLA, 1991). Shukla et al. (1989, 1992) 

demonstraram que todos eram espécies distintas do gênero Potyvirus e que somente o 

SCMV e o SrMV infectavam cana-de-açúcar em condições naturais. Esses dois 

Potyvirus também são capazes de infectar milho e sorgo. No Brasil, o SCMV parece ser 

a única espécie de Potyvirus encontrada naturalmente infectando cana-de-açúcar 

(GONÇALVES et al., 2004, 2007b).  

Estirpes distintas do vírus têm sido frequentemente identificadas no Brasil 

(GONÇALVES et al., 2007a; 2007b; 2011), bem como em outros países (FRENKEL et 

al., 1991; YANG; MIRKOV, 1997; OERTEL; SCHUBERT; FUCHS, 1997; ALEGRIA et 

al., 1998; SOUZA, et al., 2005; GEMECHU et al., 2006; ESPEJEL et al., 2006).  Isso se 

deve, provavelmente, às mudanças de cultivares (KOIKE; GILLASPIE, 1989), ou pelo 

fato desse vírus incidir sobre outras gramíneas, tais como o milho (Zea mays) (COSTA; 

KITAJIMA; ARRUDA, 1971) e o sorgo (Sorghum bicolor) (PINTO, 1980, 1984). O 

prolongamento da permanência da cultura do milho no campo, devido ao cultivo 

safrinha (entre janeiro e março), também pode contribuir para a incidência, 

disseminação e a manutenção da fonte de inóculo de diferentes estirpes do vírus 

(WAQUIL et al., 1996; DUDIENAS et al., 1997; FERNANDES; OLIVEIRA, 1997).  

O uso de variedades resistentes vem sendo adotada há anos no país como a 

forma mais eficiente de controle da doença, porém frequentemente notam-se plantas 

sintomáticas nas avaliações de novos clones de cana-de-açúcar, em viveiros de mudas 

e plantios comerciais. Diante desse fato, o presente trabalho teve como objetivo realizar 

a caracterização biológica e molecular de isolados do SCMV que induzem sintomas 

variados em plantas de cana-de-açúcar coletadas em campos experimentais 

localizados nos municípios de Assis, Piracicaba e Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 

Brasil. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

O agente causal do mosaico da cana-de-açúcar que pertence a família 

Potyviridae, gênero Potyvirus (SHUKLA; WARD; BRUNT, 1994; BERGER et al., 2005), 

foi atribuído a um subgrupo com sete espécies distintas de Potyvirus que infectam 

diferentes poáceas: Sugarcane mosaic virus (SCMV), espécie que dá nome ao 

complexo viral; Maize dwarf mosaic virus (MDMV); Johnsongrass mosaic virus (JGMV); 

e Sorghum mosaic virus (SrMV) (MCKERN et al., 1991; LESEMANN et al., 1992; 

SHUKLA et al., 1992). Recentemente, a espécie Zea mosaic virus (ZeMV), isolada de 

milho em Israel e Sugarcane streak mosaic virus (SCSMV), isolada de cana-de-açúcar 

no Paquistão, foram propostas como novos membros do subgrupo (HALL et al., 1998; 

SEIFERS et al., 2000), assim como o Cocksfoot mosaic virus (CSV) (GOTZ; MAISS, 

2002) e Pennisetum mosaic virus (PenMV) (FAN et al., 2003; DENG et al., 2008). 

Contudo, apenas as espécies SCMV e SrMV infectam a cana-de-açúcar em condições 

naturais, até o momento. No Brasil, apenas a espécie SCMV foi encontrada infectando 

naturalmente cana-de-açúcar até os dias de hoje (GONÇALVES et al., 2004, 2007b).  

As partículas de SCMV possuem comprimento de 730-755 nm e 13 nm de 

diâmetro, contendo uma única fita de RNA, senso positivo. O seu genoma é de 9766 

nucleotídeos (JAIN; RAO; VARMA, 1998).  

O SCMV pode ser transmitido por inoculação mecânica ou através de afídeos 

(BRANDES, 1920). Esses insetos constituem a principal forma de transmissão do vírus 

no campo (MALI et al., 2001). Eles possuem uma ampla distribuição geográfica, e até 

agora, 29 espécies de afídeos já foram relatadas como vetores do vírus do mosaico da 

cana-de-açúcar (MALI et al., 2001). Porém, apesar de várias espécies de afídeos 

estarem envolvidas no processo de transmissão do SCMV, os que possuem maior 

eficiência de transmissão são Rhopalosiphum maidis e Schizaphis graminum (TEAKLE; 

SHUKLA; FORD, 1989), comumente encontrados nasculturas do milho e do sorgo no 

Brasil. A transmissão é do tipo não persistente e os períodos de acesso de aquisição e 
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de transmissão duram de poucos segundos a minutos; por sua vez, o período de 

retenção pode durar até algumas horas (SHUKLA; WARD; BRUNT, 1994).  

Segundo Noone et al. (1994), assim como Blackman e Eastop (1984), o afídeo 

Melanaphys sacchari, que coloniza a cana-de-açúcar, é incapaz de transmitir o SCMV, 

contrastando com os relatos em outros países, onde esse afídeo possui a capacidade 

de transmitir o SCMV (TATE; VANDENBERG, 1939; BHARGAVA; JOSHIR; RIZVI, 

1971). Estas diferenças podem estar associadas aos isolados virais estudados ou 

biótipos dos afídeos dos locais onde os experimentos foram conduzidos. M. sacchari é 

relatado como uma subespécie com raças complexas (BLACKMAN; EASTOP, 1984). 

Os sintomas de infecção do SCMV em cana-de-açúcar nas folhas novas 

consistem em pontos cloróticos, amarelados ou verde-pálidos, com distribuição linear 

no centro ou na base das folhas, que evoluem para áreas alongadas formando um 

mosaico, o qual pode aumentar em severidade com a idade da folha. Nas touceiras, o 

crescimento das plantas pode ser afetado, podendo ter sua altura reduzida pela 

metade, de acordo com a estirpe do vírus e a variedade de cana-de-açúcar, 

principalmente quando a infecção ocorre nos estádios iniciais de desenvolvimento. Os 

sintomas são mais frequentes em plantações novas e com bom crescimento vegetativo, 

onde elevadas doses de nitrogênio facilitam a identificação das plantas doentes, 

intensificando o contraste entre as áreas verdes e cloróticas. Ocasionalmente, em 

variedades altamente suscetíveis, podem ocorrer riscas e estrias nos colmos e 

encurtamento dos entrenós. Dependendo da estirpe do vírus, resistência varietal e do 

ambiente, os sintomas podem variar, a ponto de desaparecerem, devido ao fenômeno 

da recuperação (KIMATI et al., 2007). 

A variabilidade de sintomas pode estar associada com o genótipo da planta, a 

estirpe do vírus ou a interação desses com o ambiente. Do ponto de vista de estirpes, 

desde os primórdios dos estudos com o vírus do mosaico de cana-de-açúcar, diversos 

investigadores dedicaram atenção na identificação e caracterização de estirpes desse 

vírus. Summer (1936), nos EUA, foi o primeiro a identificar estirpes do SCMV com base 

nos sintomas induzidos nos clones CP29291; CP31294 e CO281, as quais designou A, 

B, C e D. Posteriormente outras estirpes (E, F, G, H, I, J, K, L e M) foram identificadas 

naquele país com base na reação dos clones de cana-de-açúcar CP31294 e CP31558 
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e sorgo sacarino cv. Rio (ABBOTT; TRIPPETT, 1966; TRIPPETT; ABBOTT, 1968; 

KOIKE; GILLASPIE, 1989; ZUMMO; STOKES, 1973). Seguindo esses critérios, foram 

identificadas estirpes do SCMV na África do Sul, Argentina, Camarões, Colômbia, Egito, 

Espanha, Irã, Jamaica, Japão, México, Paquistão, Porto Rico, Quênia, República 

Dominicana e Taiwan. Resultados desses estudos indicaram prevalência das estirpes 

A, B e D (JAIN; RAO; VARMA, 1998). 

O sistema de classificação de estirpes com base na reação de hospedeiros 

diferenciais foi utilizado por vários anos, apesar de ser um sistema trabalhoso e que 

requer o uso de plantas indicadoras padrões, o que nem sempre é possível. Com o 

advento das técnicas moleculares, grandes avanços foram alcançados na identificação 

e caracterização de estirpes do SCMV de diferentes regiões do mundo. 

Yang e Mirkov (1997) parecem ter sido os primeiros a estabelecerem o sistema 

de Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) - Restriction fragment 

length polymorphism (RFLP) como método seguro para diferenciar estirpes do SCMV e 

do SrMV. 

Alegria et al. (2003) analisaram as sequências de nucleotídeos do gene da 

proteína capsidial de 86 isolados do SCMV, provenientes de cana-de-açúcar (74 

isolados) e de milho (12 isolados) de diferentes países (África do sul, Alemanha, 

Austrália, Camarões, China, Congo, Egito e EUA) e mostraram que esses isolados 

agrupavam-se em dois grupos monofiléticos correspondentes aos seus respectivos 

hospedeiros: o grupo da cana-de-açúcar, designado SCE e o grupo do milho, 

designado MZ. Esses grupos foram ainda divididos em diversos sub-grupos 

correlacionados com a origem geográfica. 

Em 2006, estudos conduzidos por Gemechu et al. (2006) com isolados do SCMV 

coletados em cana-de-açúcar e em milho na Tailândia levaram os autores a proporem 

um terceiro grupo filogenético denominado SCE/MZ. 

Em um levantamento de viroses ocorrendo em híbridos de cana-de-açúcar e 

canas nobres no sul da China revelou a ocorrência dos Potyvirus SCMV e SrMV. 

Análises das sequências de nucleotídeos do gene da proteína capsidial de 33 isolados 

de SCMV obtidos nesse estudo, juntamente com 140 sequências de nucleotídeos 

correspondentes depositadas no GenBank, apontaram a existência de cinco grupos: os 
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três grupos previamente discritos (SCE, MZ e Tailândia); o grupo de cana nobres 

(NSCE) e o grupo do Brasil (XU et al., 2008). 

Viswanatha, Kuruppaiah e Balamuralikrishnan (2009) estudaram a diversidade 

genética de 30 isolados do vírus do mosaico da cana-de-açúcar da Índia, com base na 

sequência de nucleotídeos do gene da proteína capsidial e constataram que, exceto o 

isolado SCMV-IND que corresponde a estirpe SCMV-SC, os demais isolados não 

correspondem as estirpes A, B, D e E originalmente identificadas no país. Os autores 

propuseram a existência de nove novas variantes do SCMV na Índia. Diferentes 

variantes do SCMV também foram identificadas em estudos de caracterização 

molecular na China (WANG et al., 2010) e no Paquistão (HAIDER et al., 2011). 

No Brasil, Matyis (1988) foi o primeiro a caracterizar estirpes do vírus do mosaico 

da cana-de-açúcar, utilizando seis isolados coletados de diferentes variedades 

cultivadas na região de Araras, SP. Os isolados, identificados como estirpes I, II e III, 

com base nos sintomas induzidos na variedade CP2860, foram então diferenciados 

como estirpe A, B e D de acordo com os critérios adotados por Abbott e Trippett (1966). 

Hoffman et al. (1993) identificaram dois isolados do SCMV coletados na região de 

Piracicaba (SP) como pertencentes a estirpe B. 

Gonçalves et al. (2007b) caracterizaram biológica e molecularmente três isolados 

do vírus do mosaico da cana-de-açúcar coletados nas regiões de Guaira (RIB - 1), 

Piracicaba (PIR - 1) e Jaú (JAU - 1), Estado de São Paulo e constataram que o isolado 

RIB-1 constituía uma nova estirpe, mais severa, capaz de infectar plantas da variedade 

RB72454 e de outras variedades consideradas tolerantes no campo. Em outro estudo, 

Gonçalves et al. (2007a) caracterizaram biológica e molecularmente um isolado do 

SCMV coletado na região de Santo Antônio da Posse (FER – 1), Estado de São Paulo, 

causando infecção conjunta com Maize rayado fino virus - MRFV em uma lavoura de 

milho próxima de canaviais.  

Mais recentemente, Gonçalves et al. (2011) compararam três isolados do SCMV, 

coletados em lavouras de milho no Estado de São Paulo e em Rio Verde, Estado de 

Goiás, com base nas sequências de nucleotídeos do gene da proteína capsidial e 

análise por polimorfismo de comprimento de  fragmento de restrição (Restriction 

fragment length polymorphism - RFLP). Os autores constataram que os isolados do 
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SCMV de milho são distintos daqueles obtidos de cana-de-açúcar e por isso sugerem 

sua classificação como estirpes distintas, em lugar de simples isolados geográficos. 

Padhi e Ramu (2011), usando as sequências completas dos genomas de 20 

isolados de SCMV depositadas no GenBank e diversos métodos de análise de 

recombinações, identificaram oito pontos com altas significâncias de recombinações,  

localizados principalmente dentro da região 6K1-VPg-NIaPro-NIb do genoma viral. Os 

autores concluíram que recombinações intraespecíficas são as principais responsáveis 

pela evolução e emergência de novas variantes do SCMV. No entanto, não 

encontraram explicações sobre os fatores que governam as recombinações 

intraespecíficas entre populações do SCMV de diferentes regiões geográficas no 

mundo, como revelaram os resultados das análises. Sugeriram o movimento de 

germoplasma como uma possível explicação. 

 

2.2 Metodologia 

 

2.2.1 Isolados do SCMV 

 

Um total de 10 amostras de plantas de cana-de-açúcar exibindo diferentes tipos 

de sintomas aparentemente induzidos pelo SCMV foram coletadas nas regiões de 

Assis, Piracicaba e Ribeirão Preto, SP. Essas amostras foram propagadas 

vegetativamente em casa de vegetação no Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), 

Piracicaba, SP.   

Os 10 isolados do SCMV foram então transferidos por inoculação mecânica para 

plantas sadias da variedade SP86155, que foi usada como padrão para as analises 

comparativas. Os isolados foram primeiramente classificados visualmente com base 

nos sintomas induzidos nessa variedade. Foram então agrupados em isolados que 

induzem sintoma fraco, intermediário e severo. Também foi encontrado um isolado na 

região de Piracicaba (SP) que induziu sintoma de mosaico listrado. 
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2.2.2 Inoculação mecânica 

 

O inóculo viral de cada isolado do SCMV foi preparado por meio da maceração 

de folhas sintomáticas dos ponteiros das plantas em tampão fosfato de potássio 0,05 M, 

pH 7,0, contendo sulfito de sódio 0,02 M, na proporção de 1:10 (p/v). A inoculação 

mecânica das plantas-teste foi feita friccionando o dedo indicador umedecido no 

inóculo, nas folhas previamente polvilhadas com carbureto de silício (Carborundum). 

Logo em seguida as folhas foram lavadas com água para retirar o excesso de abrasivo 

e de inóculo. Todas as plantas foram reinoculadas quatro dias depois para assegurar 

maior infectividade. As plantas foram mantidas em casa de vegetação. 

 

2.2.3 Escala de notas de sintomas 

 

Os 10 isolados foram classificados visualmente com base nos sintomas de 

mosaico induzidos na variedade SP86155. Para isso foi estabelecida uma escala de 

notas de sintomas, sendo zero para ausência de sintomas, 1 para sintoma de mosaico 

fraco, 2 para sintoma de mosaico intermediário, 3 para sintoma de mosaico severo e 4 

para sintoma de mosaico listrado (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Folhas de cana-de-açúcar da variedade SP86155, exibindo os sintomas de mosaico fraco, nota 
1, mosaico intermediário, nota 2, mosaico severo, nota 3, mosaico listrado, nota 4 e folha da 
planta sadia como controle, nota zero 
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2.2.4 PTA-ELISA 

 Foi utilizado o teste sorológico “Enzyme Linked Immunosorbent Assay” - ELISA, 

do tipo “Plate Trapped Antigen” - PTA (MOWAT; DAWSON, 1987), com algumas 

modificações. Para este teste foi utilizado antissoro policlonal específico contra a 

proteína capsidial do SCMV disponível no laboratório de Virologia Vegetal da 

ESALQ/USP. Amostras individuais de tecido vegetal foram maceradas na presença de 

tampão carbonato (15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3 e 3 mM NaN3, pH 9,6), na diluição 

1:50 (p/v), sendo colocados 100 µL destas amostras por cavidade da placaa de ELISA. 

Foram usadas duas cavidades por amostra. As amostras foram incubadas por 15 

minutos, a 37 ºC. Após, as placas foram lavadas três vezes consecutivas com PBS-

Tween (1,5 mM KH2PO4, 140 mM NaCl, 4 mM Na2HPO4, 3 mM KCl, pH 7,4, acrescido 

de 0,5 mL de Tween 20). Na etapa seguinte foram colocados em cada cavidade 100 µL 

do antissoro (cedido pelo laboratório de virologia, ESALQ/USP) diluído 1:1000 em 

tampão PBS-TPB (PBS-Tween + 2% de polyvinylpyrollidone MW 44.000 + 0,2% de 

Bovine Serum Albumin). O antissoro foi pré-absorvido com extrato de tecido de plantas 

sadias, diluído 1:50 em PBS-TPB, cerca de 30 minutos antes de ser usado.  As placas 

foram incubadas por 2 horas, a 37 ºC, sendo posteriormente lavadas como 

anteriormente. Foram colocados 100 µL do conjugado enzimático (SIGMA Anti Rabbit 

IgG A-8025) diluído 1:34000 em tampão PBS-TPB, e incubado novamente por 2 horas 

a 37 ºC. As placas foram lavadas novamente e a seguir foram colocados em cada 

cavidade 100 µL de ƿ-fosfato de nitrofenil (SIGMA 104-105), diluído em tampão de 

dietanolamina pH 9,8 (0,6 mg/mL). As placas foram incubadas por 30 minutos à 

temperatura ambiente, no escuro, onde ocorreu a reação enzimática. A absorbância de 

cada uma das cavidades foi medida em leitor de ELISA Metertech ∑ 960 utilizando-se 

filtro de 405 nm. Extratos de plantas sadias e de plantas sabidamente infectadas com o 

SCMV foram usados como controles. Uma amostra foi considerada positiva quando o 

valor médio de absorbância foi superior a três vezes a média de absorbância do extrato 

da planta sadia. 
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2.2.5 Caracterização molecular dos isolados do SCMV 

 

Os isolados selecionados com base nos sintomas foram comparados 

molecularmente com base nas sequências parciais de nucleotídeos do gene da 

proteína capsidial (CP). 

 

2.2.5.1 RT-PCR 

 

A detecção do SCMV por meio de RT-PCR foi feita a partir da extração de RNA 

total das plantas utilizando Trizol® LS (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), de acordo com o 

protocolo do fabricante. Cinquenta miligramas de tecido foliar foram macerados em 

nitrogênio liquido em tubos de eppendorf de 1,5 mL. Em seguida, 500 µL de Trizol® LS 

foram acrescentados e misturou-se bem. A suspensão foi incubada por 3 minutos a 4 

°C. Após acrescentaram-se 100 µL de clorofórmio e agitou-se vigorosamente por 15 

segundos. A suspensão foi incubada por 5 minutos a 4 °C. A mistura foi centrifugada a 

12.000 g por 15 minutos a 4 °C. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo de 

eppendorf de 1,5 mL. O RNA foi precipitado adicionando-se 250 µL de álcool 

isopropílico a 4 °C e a mistura foi incubada por 2 horas a 4 °C. Após, centrifugou-se os 

tubos a 12.000 g por 30 minutos a 4 °C. O álcool isopropílico foi descartado e o 

precipitado obtido foi lavado com 500 µL de etanol 75% preparado com água tratada 

com dietil pirocarbonato (DEPC) e centrifugado a 7.500 g por 5 minutos a 4 ºC. O etanol 

foi descartado e o precipitado foi seco a 4 °C por aproximadamente 2 horas. Em 

seguida, este foi dissolvido em 20 µL de água tratada com DEPC, e armazenado a -20 

°C até o uso. 

A fita de DNA complementar (cDNA) foi sintetizada a partir do RNA total extraído 

das plantas-teste. Um microlitro de suspenção de RNA total foi misturado a 1 µL do 

oligonucleotídeo iniciador “Oligo dT18” (0,5 µg) (Fermentas), o qual foi diluído em 10,5 

µL de água tratada com DEPC. Também foram adicionados a esta mistura 2 µLde 

dNTPs (dATP, dGTP, dCTP e dTTP) 10 mM, 4 µL do tampão 5X (250 mM Tris-HCl, pH 

8.3) da enzima transcriptase reversa (Fermentas), 1 µL da enzima M-MLV Reverse 
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Transcriptase (200 µL/mL) (Fermentas). Essa solução foi submetida ao termociclador 

num regime de 42ºC por 1 hora, 70ºC por 10 minutos. Finalmente foi mantida a 4 °C. 

O cDNA obtido a partir do RNA total foi amplificado por uma reação em cadeia da 

polimerase (“Polymerase Chain Reaction” – PCR). Para isso, 1 µL do produto da reação 

com a enzima transcriptase reversa foi misturado com 2,5 µL de tampão 10X de PCR 

(KCl), 2,0 µL de MgCl2 25 mM, 1 µL de dNTPs 10 mM, 0,2 µL de Taq Polymerase, 100 

pmoles  de cada um dos oligonucleotideos iniciadores específicos para o SCMV, 

SCMV-F860 [5’- GGA TCC GTC GGA ACA GTC GAT GCA GG -3’]  e SCMV-R860 [5’- 

AGA TCT TCC TGR GTC TCG CCG ACA TTT CC -3’] desenhados a partir do gene da 

proteína capsidial das estirpes do SCMV A, B, D, E e SC (VISWANATHAN; 

KARUPPAIAH; BALAMURALIKRISHNAN, 2009), que amplifica um fragmento de 

aproximadamente 860 pares de base (pb). O volume foi completado para 15,8 µL com 

água Mili-Q estéril tratada com DEPC. O regime do termociclador foi de 2 minutos a 94 

°C, seguido por 40 ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 65 °C e 1 minuto a 72 ºC e 

finalizando com 72 °C por 10 minutos. O resultado da RT-PCR foi visualizado em gel de 

agarose 1%, corado com brometo de etídio na concentração de 0,01% em tampão de 

TBE (Tris-Borato 100 mM, EDTA 2 mM) e observado em equipamento de luz 

ultravioleta, tendo como padrão o marcador de peso molecular 100 bp DNA Ladder 

(Fermentas).   

 

2.2.5.2 RFLP 

 

Para diferenciação dos isolados obtidos foi realizada análise de polimorfismo de 

comprimento de fragmentos de restrição (“Restriction Fragment Length Polymorphisms” 

- RFLP), através de digestões com as enzimas de restrições TaqI e HinfI, segundo 

metodologia proposta por Yang e Mirkov (1997); Perera et al. (2007); Viswanathan, 

Karuppaiah e Balamuralikrishnan (2009). Também foi realizada digestão com a enzima 

de restrição SchI, selecionada através do “NEBcutter V2,0” (Disponível em: 

<http://tools.neb.com/NEBcutter2/>).  

Para realizar a digestão enzimática, 4 µL do produto da RT-PCR foram diluídos 

em uma mistura contendo 2,5 µL de tampão 10X (específico para cada enzima), 1 µL 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/
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da enzima (TaqI, HinfI e SchI) e 17 µL de água Mili-Q estéril. As misturas foram 

incubadas em banho-maria a 37ºC por 1 hora, para as enzimas HinfI e SchI, e a 65ºC 

por 1 hora para a enzima TaqI. 

Os perfis de restrição foram visualizados em gel de agarose 1% corado com 

brometo de etídio na concentração de 0,01% em tampão de TBE (Tris-Borato 100 mM, 

EDTA 2 mM) e observado em equipamento de luz ultravioleta, tendo como padrão o 

marcador de peso molecular 100 bp DNA Ladder (Fermentas). 

As sequências de nucleotídeos reconhecidas pelas enzimas de restrições estão 

representadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Sequências de nucleotídeos reconhecidas pelas enzimas de restrições 
 

ENZIMA SEQUÊNCIA ALVO 

TaqI 5'... T ↓ C G A ...3' 

3'... A G C ↑ T ...5' 

HinfI 5’... G ↓ A N T C ...3’ 

3’... C T N A ↑ G ...5’ 

SchI 5’... G A G T C (N)5↓ ...3’ 

3’... C T C A G (N)5 ↑...5’ 

 

2.2.5.3 Sequenciamento de nucleotídeos do gene da proteína capsidial 

 

Para confirmar a identidade dos 10 isolados do SCMV, produtos de RT-PCR 

foram purificados com o kit “GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification Kit”, GE 

Healthcare, de acordo com as recomendações do fabricante. Depois foram 

quantificados em gel de agarose 1% com o marcador E-Gel® Low Range Quantitative 

DNA Ladder, Invitrogen 175 ng/10 µL. Em seguida foram enviados para o 

sequenciamento direto do acido nucléico na empresa Macrogen, Coreia.  Foram 

enviados 15 µL de cada amostra (20 ng) e 20 µL de cada oligonucleotídeo iniciador 

específico (SCMV-F860 e SCMV-R860) a 10 pmol. 

As sequências de nucleotídeos foram analisadas através do “Electropherogram 

Quality Analysis” (EMBRAPA) e alinhadas com o software “Bio Edit – Sequence 
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Alignment Editor” (HALL, 1999). Os consensos foram submetidos ao algoritmo BLAST 

do “National Center of Biotechnology Information”, NCBI (Disponível em: 

<www.ncbi.nlm.nih.gov>) para comparação com as sequencias homólogas de isolados 

de SCMV disponíveis no GenBank (Disponível em: 

<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>). Com o auxílio do “Expasy Proteomics Server” 

foram obtidas as sequências de aminoácidos deduzidos para cada isolado. 

Alinhamentos múltiplos e o grau de identidade das sequências de nucleotídeos e de 

amino ácidos deduzidos foram determinados através do software ClustalW.  A partir dos 

alinhamentos foi obtida uma árvores filogenéticas utilizando-se o software “MEGA 4, 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis” (Disponível em: <www.megasoftware.net>), 

utilizando-se o método de neighbour-joining com correção Poisson. Os ramos das 

árvores foram testados por bootstrap, com 1.000 repetições.  

As sequências de nucleotídeos e de amino ácidos deduzidos desses isolados 

foram comparadas com as sequências correspondentes de outros isolados do SCMV 

de diferntes origens, listados na Tabela 2.  
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http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.megasoftware.net/
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Tabela 2 - Genes da proteína capsidial depositadas no GenBank 
 

Isolados Nº de acesso 

GenBank 

Origem 

geográfica 

Referência Nº de 

Identificação 

Sugarcane mosaic vírus 

(SCMV) 

    

JAU-1 AY819717 São Paulo, Brasil GONCALVES et al. 

(2007b) 

1 

RIB-1 AY819716 São Paulo, Brasil GONCALVES et al. 

(2007b) 

2 

FER-1 AY819719 São Paulo, Brasil GONCALVES et al. 

(2007a) 

3 

PIR-1 AY819718 São Paulo, Brasil GONCALVES et al. 

(2007b) 

4 

A, B, D, E U57354-57 E.U.A. YANG; MIRKOV, 

(1997) 

5-8 

SC D00948 Austrália FRENKEL et al. 

(1991) 

9 

CAM-93-1, CON104-

1,EGY7-1, ZAF53-1 

AJ491938, 

48, 63, 73 

África ALEGRIA et al. 

(1998) 

10-13 

Cssg-668 DQ648195 Paquistão Submissão direta  14 

HR-Co62399 DQ866745 Índia Submissão direta  15 

KhzQ86 DQ438949. Irã Submissão direta  16 

Hoenstedt X98168 Alemanha OERTEL; 

CHUBERT; FUCHS 

(1997) 

17 

Spainish AJ311168 Espanha Submissão direta  18 

Arg DQ973170 Argentina Submissão direta  19 

Saraburi AY629312 Tailândia Submissão direta  20 

BR01, BR02, BR06, 

BR08, BR09, BR10, 

BR11, BR13, BR14, 

BR15  

DQ315489-98 Minas Gerais, 

Brasil 

SOUZA, et al. (2005) 21-30 

UD7, UT6 AY629311, 

AY630923 

Tailândia GEMECHU et al. 

(2006) 

31-32 

Mx AY195610 México ESPEJEL et al. 

(2006) 

33 
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2.2.6 Caracterização biológica 

 

A caracterização biológica dos isolados foi feita por meio do teste de proteção. 

Para isso foram plantados 56 colmos de cana-de-açúcar da variedade SP86155, livres 

de SCMV, em bandejas em casa de vegetação. Quinze dias após o plantio, 10 plantas 

foram inoculadas mecanicamente com o isolado fraco de Assis, 10 plantas com o 

isolado fraco de Piracicaba, 10 plantas com o isolado intermediário de Piracicaba e 10 

plantas com o isolado fraco de Ribeirão Preto. Seis plantas sadias foram mantidas 

como controles. A inoculação foi repetida depois de quatro dias para assegurar a 

infecção das plantas. Em seguida elas foram transferidas para vasos de 3,5 L, uma 

planta por vaso.  

Dez dias após a inoculação, foi realizado o teste sorológico de PTA-ELISA para 

confirmar a infecção das plantas. Em seguida duas plantas infectadas com cada um dos 

isolados foram desafiadas com os isolados fortes de Assis, Piracicaba, Ribeirão Preto e 

o isolado causador de mosaico listrado. A inoculação foi feita mecanicamente.  

Plantas infectadas apenas com os isolados fracos, sem desafio e plantas sadias 

foram mantidas como controles. Algumas plantas sadias foram inoculadas com os 

isolados severos, por ocasião do desafio, para servirem de controle da infectividade 

daqueles isolados. 

Depois de 20 dias da inoculação de desafio, foram amostradas folhas dos 

ponteiros de todas as plantas e a avaliação da proteção foi realizada principalmente por 

meio da análise de RFLP.  

O experimento foi repetido uma vez.  

 

2.3 Resultados  

 

2.3.1 Isolados do SCMV 

 

Os 10 isolados do SCMV, coletados nas regiões de Assis, Piracicaba e Ribeirão 

Preto (SP) foram facilmente estabelecidos na variedade SP86155 através da inoculação 

mecânica. Com base nos sintomas foram então agrupados em isolados que induzem 
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sintoma fraco, intermediário, severo de Assis, Assis, Piracicaba e Ribeirão Preto. O 

isolado causador de mosaico listrado de Piracicaba ficou em grupo independente. A 

identificação dos isolados bem como as siglas que serão utilizadas no restante do texto 

estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Identificação dos isolados do SCMV com base no tipo de mosaico e na origem 
 

Isolados  Abreviações Nº de Identificação 

Fraco de Assis ASS - Fr 34 

Intermediário de Assis ASS - I 35 

Forte de Assis  ASS - Fo 36 

Fraco de Piracicaba PIR - Fr 37 

Intermediário de Piracicaba PIR - I 38 

Forte de Piracicaba  PIR - Fo 39 

Mosaico listrado de Piracicaba PIR - L 40 

Fraco de Ribeirão Preto RB - Fr 41 

Intermediário de Ribeirão Preto RB - I 42 

Forte de Ribeirão Preto RB - Fo 43 

 

2.3.2 Detecção por PTA-ELISA 

 

 Todos os 10 isolados do SCMV reagiram com o antissoro policlonal contra a CP 

desse Potyvirus. Os valores médios de absorbância para os diferentes isolados 

variaram de 2.300 a 2.810. O valor médio de absorbância do controle negativo foi de 

0,170.  

 

2.3.3 Caracterização molecular dos isolados do SCMV 

 

2.3.3.1 Detecção por RT-PCR 

 

A RT-PCR realizada a partir de RNA total extraído das plantas infectadas 

permitiu detectar todos os isolados estabelecidos na variedade SP86155 (Figura 2). 
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Figura 2 - Gel de agarose (1%) mostrando os produtos de amplificação por RT-PCR obtidos para os 10 
isolados do SCMV. M - marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder, P - Controle positivo, 
N - Controle negativo 

 
 
 

2.3.3.2 RFLP 

 

Os resultados de RFLP mostraram que a enzima de restrição HinfI foi a que 

melhor diferenciou os isolados (Figura 3). A digestão enzimática para os isolados 

severos e intermediários seguiram o mesmo padrão (~300 bp e ~600 bp), exceto para o 

isolado intermediário de Piracicaba, o qual não sofreu digestão enzimática. Entre os 

isolados fracos também observou-se o mesmo padrão de digestão enzimática (~350 bp 

e ~450 bp). Os resultados obtidos através da digestão enzimática com as enzimas TaqI 

e SchI estão apresentados nas Figura 4 e Figura 5, respectivamente. 

 

 

Figura 3 – Polimorfismo de comprimento de fragmentos, usando a enzima de restrição HinfI, dos produtos 
da RT-PCR dos 10 isolados do SCMV.  M - marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder, 
P - Controle positivo, N - Controle negativo 
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Figura 4 - Polimorfismo de comprimento de fragmentos, usando a enzima de restrição TaqI, dos produtos 
da RT-PCR dos 10 isolados do SCMV. M - marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder, P 
- Controle positivo, N - Controle negativo 

 

 

Figura 5 - Polimorfismo de comprimento de fragmentos, usando a enzima de restrição SchI, dos produtos 
da RT-PCR dos 10 isolados do SCMV. M - marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder, P 
- Controle positivo, N - Controle negativo 

 

2.3.3.3 Sequencia do gene da proteína capsidial 
 

As sequências parciais de nucleotídeos e de aminoácidos deduzidos do gene da 

proteína capsidial de cada isolado estão no Apêndice I. As porcentagens de identidade 

das sequências de nucleotídeos e de amino ácidos deduzidos do gene CP dos 10 

isolados do SCMV, com as sequências correspondentes de outros isolados de 

diferentes regiões geográficas estão na Tabela 4. A identidade de nucleotídeos variou 

de 94 a 100%, entre os isolados estudados. Quando comparadas com as sequências 

de nucleotídeos de outros isolados do SCMV da África, Alemanha, Argentina, Austrália, 

Brasil, Espanha, Estados Unidos, Índia, Irã, México, Paquistão e Tailândia as 

identidades variaram de 79 a 98%. Para as sequências de amino ácidos deduzidos as 

identidades variaram de 94 a 100% entre os isolados estudados e de 81 a 98% quando 

comparadas com as dos outros isolados do SCMV acima mencionados. 
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Na Figura 6 é apresentada uma árvore filogenética baseada nas sequências de 

nucleotídeos do gene da proteína capsidial desses mesmos isolados do SCMV. 
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Tabela 4 - Porcentagens de identidade das sequências de nucleotídeos (abaixo da diagonal) e de amino ácidos deduzidos do gene da proteína 

capisidial de isolados do Sugarcane mosaic virus (SCMV) (acima da diagonal) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 21 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

1 - 97 96 96 94 96 96 95 95 96 94 95 96 83 82 83 86 81 84 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
2 97 - 95 96 93 94 95 94 95 95 94 94 95 82 82 83 85 81 84 95 95 95 95 96 95 97 95 95 95 
3 95 95 - 96 94 94 95 95 95 95 94 95 95 83 83 84 86 81 84 95 96 96 94 96 95 95 96 95 95 
4 96 95 95 - 94 95 96 95 96 95 94 95 95 82 82 83 86 81 84 96 96 96 95 97 96 97 96 96 95 
5 94 93 93 94 - 94 95 94 94 94 93 93 93 83 83 83 86 81 84 94 94 94 93 95 95 94 94 95 93 
6 96 94 94 94 94 - 97 95 95 95 93 94 94 83 83 84 85 81 84 94 95 95 95 95 94 95 95 95 95 
7 96 95 95 95 95 97 - 96 96 95 94 94 95 82 82 83 86 81 84 95 96 96 95 96 95 95 96 96 95 
8 95 94 94 95 93 95 96 - 95 95 93 94 95 83 83 84 85 81 84 95 95 95 95 95 94 95 95 96 95 
9 95 95 95 95 93 95 95 94 - 96 94 95 95 83 83 84 86 81 84 95 95 95 95 96 95 96 95 95 95 

10 95 94 95 95 93 95 95 95 95 - 95 95 95 84 84 85 86 81 85 95 95 95 95 95 95 96 95 95 95 
14 93 94 93 93 92 93 94 93 94 94 - 94 94 83 83 83 85 80 84 93 94 94 94 94 94 94 93 94 93 
15 95 93 95 95 93 94 94 94 95 95 94 - 95 84 84 85 87 82 85 94 95 95 94 95 94 95 95 96 95 
16 95 93 95 94 93 94 94 95 95 95 94 95 - 84 84 84 86 82 84 95 95 95 95 95 95 96 95 95 95 
17 80 95 81 80 81 80 80 81 81 82 81 83 81 - 99 95 80 84 93 83 84 84 83 83 83 84 84 83 83 
18 80 80 80 80 81 80 80 81 81 82 80 82 81 99 - 94 79 84 93 83 84 84 83 83 83 83 84 83 83 
19 82 80 82 81 81 82 81 81 82 83 82 83 82 94 94 - 80 86 91 83 84 84 84 83 84 84 84 84 83 
21 84 81 84 79 84 84 84 84 84 84 84 84 85 77 77 77 - 82 81 86 86 86 85 86 86 86 85 86 85 
31 79 83 78 84 79 79 79 79 78 79 78 80 79 83 83 84 78 - 83 81 82 82 81 81 81 82 81 82 81 
33 81 79 82 81 82 82 95 82 82 83 82 84 94 92 84 90 78 82 - 84 84 84 85 84 84 84 85 85 85 
34 95 94 95 95 94 94 95 94 94 94 93 94 95 80 80 81 84 79 82 - 95 95 94 97 95 96 95 95 95 
35 96 94 96 96 94 95 96 95 95 95 93 95 94 82 82 82 84 80 83 95 - 100 96 96 95 96 98 96 95 
36 96 94 96 95 94 95 96 95 95 95 93 95 95 82 82 82 84 80 83 96 95 - 96 96 95 96 98 95 96 
37 96 94 94 95 93 95 95 94 94 95 93 94 94 81 81 82 83 79 83 94 95 95 - 94 94 95 95 98 97 
38 96 95 95 97 95 95 95 95 95 95 94 95 95 81 81 82 84 79 82 97 96 95 95 - 96 97 96 96 95 
39 96 82 95 96 95 94 82 93 95 94 93 94 82 81 81 82 84 79 82 95 95 95 95 96 - 96 95 95 94 
40 96 96 95 96 94 95 95 95 95 95 94 95 95 81 81 82 85 80 82 96 95 96 95 96 95 - 96 96 95 
41 96 94 96 95 94 95 96 94 95 95 93 95 94 82 81 82 84 79 83 96 95 98 95 95 95 96 - 96 95 
42 96 97 95 95 94 95 95 95 95 95 94 96 95 81 81 82 84 79 83 95 96 100 98 97 95 96 98 - 98 
43 96 95 94 95 93 95 95 94 94 95 93 95 94 81 82 82 82 79 83 94 95 95 97 94 94 95 95 98 - 
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Figura 6 - Dendrograma construído baseado no alinhamento das sequências parciais de nucleotídeos do 
gene da proteína capsidial dos isolados do Sugarcane mosaic virus. A árvore foi gerada com o 
software MEGA 3 usando neighbor-joining com correção de Poisson, com 1.000 bootstrap 
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2.3.4 Proteção entre isolados do SCMV 

 

Todas as plantas inoculadas mecanicamente com os isolados fracos do SCMV 

foram infectadas, conforme confirmação feita por PTA-ELISA. Os sintomas observados 

nas folhas novas estão ilustrados na Figura 7. Todas as plantas receberam nota 1 de 

sintomas 20 dias após a inoculação. 

 

 

Figura 7 - Sintomas de mosaico observados 20 dias após a inoculação. Variedade SP86155 sadia e 
inoculada com os isolados PIR - Fr, PIR - I, RB - Fr e ASS - Fr 

 
As plantas desafiadas foram avaliadas visualmente 20 dias após o desafio, 

porém não foi possível detectar diferenças significativas nos sintomas.  A proteção foi 

então analisada por RFLP com a enzima HinfI. Os perfis de polimorfismo de 

comprimentos de fragmentos de restrição indicaram que as plantas inoculadas com os 

isolados PIR - Fr, RB - Fr e ASS - Fr, se mostraram protegidas contra a invasão 

sistêmica dos isolados severos dos mesmos locais e contra o isolado PIR - L (Figura 8). 

As plantas infectadas com o isolado PIR - I apresentaram proteção quando desafiadas 

com os isolados PIR - Fo, PIR - L e RB - Fo (apenas uma planta), porém, quando 

desafiadas com o isolado ASS - Fo e em uma das repetições desafiadas com o isolado 

RB - Fo, houve quebra de proteção (Figura 8C). 
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Figura 8 – Polimorfismo de comprimento de fragmentos, usando a enzima de restrição HinfI, dos produtos 
da RT-PCR para analise da proteção entre isolados do SCMV Sendo: M – Marcador molecular 
100 bp e N – Amostra SP86155 sadia. A: 1 - RB - Fo (controle); 2 - RB - Fr (controle); 3 e 4 - 
RB - Fr desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - RB - Fr com ASS - Fo; 7 e 8 - RB - Fr desafiado com 
PIR - L; 9 e 10 - RB - Fr desafiado com RB - Fo. B: 1 - ASS - Fo (controle); 2 - ASS - Fr 
(controle); 3 e 4 - ASS - Fr desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - ASS - Fr desafiado com ASS - Fo; 
7 e 8 - ASS - Fr desafiado com PIR - L; 9 e 10 - ASS - Fr desafiado com RB - Fo. C: 1 - PIR - L 
(controle); 2 - PIR - I (controle); 3 e 4 - PIR - I desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - PIR - I desafiado 
com  ASS - Fo; 7 e 8 - PIR - I desafiado com PIR - L; 9 e 10 - PIR - I desafiado com RB - Fo. 
D: 1 - PIR - Fr misturado com PIR - Fo (controle); 2 - PIR - Fo (controle); 3 - PIR - Fr (controle); 
4 e 5 - PIR - Fr desafiado com PIR - Fo; 6 e 7 - PIR - Fr desafiado com ASS - Fo; 8 e 9 - PIR - 
Fr desafiado com PIR - L; 10 e 11- PIR - Fr desafiado com RB - Fo 

 

No segundo experimento de proteção também  não foi possível detectar 

diferenças significativas nos sintomas nas plantas desafiadas.  A análise por RFLP com 

a enzima HinfI mostrou que os perfis de polimorfismo de comprimentos de fragmentos 

de restrição indicaram que as plantas previamente infectadas com os isolados PIR - Fr, 

PIR – I, RB - Fr e ASS - Fr, se mostraram protegidas contra a invasão sistêmica dos 

isolados severos dos mesmos locais e contra o isolado PIR - L (Figura 9). Nenhum caso 

de quebra de proteção foi constatado. 
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Figura 9 – A análise de polimorfismo de comprimento de fragmentos, usando a enzima de restrição HinfI, 
dos produtos da RT-PCR para analise da proteção entre isolados do SCMV Sendo: M – 
Marcador molecular 100 bp e N – Amostra SP86155 sadia. A: 1 - RB - Fo (controle); 2 - RB - 
Fr (controle); 3 e 4 - RB - Fr desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - RB - Fr com ASS - Fo; 7 e 8 - RB - 
Fr desafiado com PIR - L; 9 e 10 - RB - Fr desafiado com RB - Fo. B: 1 - ASS - Fo (controle); 2 
- ASS - Fr (controle); 3 e 4 - ASS - Fr desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - ASS - Fr desafiado com 
ASS - Fo; 7 e 8 - ASS - Fr desafiado com PIR - L; 9 e 10 - ASS - Fr desafiado com RB - Fo. C: 
1 - PIR - L (controle); 2 - PIR - I (controle); 3 e 4 - PIR - I desafiado com PIR - Fo; 5 e 6 - PIR - I 
desafiado com  ASS - Fo; 7 e 8 - PIR - I desafiado com PIR - L; 9 e 10 - PIR - I desafiado com 
RB - Fo. D: 1 - PIR - Fr misturado com PIR - Fo (controle); 2 - PIR - Fo (controle); 3 - PIR - Fr 
(controle); 4 e 5 - PIR - Fr desafiado com PIR - Fo; 6 e 7 - PIR - Fr desafiado com ASS - Fo; 8 
e 9 - PIR - Fr desafiado com PIR - L; 10 e 11- PIR - Fr desafiado com RB - Fo 

 

2.4 Discussão 

 

Os isolados do SCMV que induzem sintoma de mosaico fraco, intermediário e 

severo, coletados em cana-de-açúcar nas regiões de Assis, Piracicaba e Ribeirão 

Preto, além de um isolado que causa mosaico listrado coletado na região de Piracicaba, 

foram analisados com base nas sequências de nucleotídeos e de amino ácidos 

deduzidos do gene da proteína capsidial, no teste de proteção e na reação sorológica 

com antissoro policlonal contra a proteína capsidial do SCMV.  

Quando os 10 isolados foram transmitidos mecanicamente para plantas de cana-

de-açúcar da variedade SP86155, mantidas em casa de vegetação, eles causaram os 

mesmos sintomas observados nas plantas no campo.  Análise sorológica por meio do 

PTA-ELISA revelou que todos os isolados reagiram com o antissoro policlonal contra a 

proteína capsidial do SCMV isolado a partir de cana-de-açúcar infectada. 

Os fragmentos de RT-PCR obtidos a partir do RNA total extraído de plantas 

infectadas com cada um desses isolados possibilitaram a obtenção de sequências 
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parciais de 689 nucleotídeos. As comparações das sequências de nucleotídeos e de 

amino ácidos deduzidos do gene da proteína capsidial desses isolados com as 

sequências correspondentes de outros isolados do SCMV corroboram o resultado do 

teste de PTA-ELISA. A identidade das sequências de nucleotídeos variou de 94 a 

100%, entre os 10 isolados estudados e de 79 – 98% quando comparadas com as 

sequências de nucleotídeos de outros isolados do SCMV. Já as identidades das 

sequências de amino ácidos deduzidos variaram de 94 a 100% entre os isolados 

estudados e de 81 a 98% quando comparadas com as dos outros isolados do SCMV. 

Ward et al. (1992) e Shukla, Ward e Brunt (1994) aparentemente foram os primeiros a 

estabelecerem a porcentagem de identidade das sequências de nucleotídeos e de 

aminoácidos deduzidos do gene da proteína capsidial como um dos critérios para 

identificar estirpes/espécies de potyvirus e estabelecer relações filogenéticas. Segundo 

Ward et al. (1992), espécies distintas de Potyvirus apresentam de 38 a 71% de 

identidade nas sequências completas de nucleotídeos do gene da proteína capsidial, 

enquanto estirpes de um mesmo potyvírus têm de 90 a 99% de identidade. O sétimo 

relatório do International Committee on Taxonomy of Virus (ICTV) (VAN 

REGENMORTEL et al., 2000) estabeleceu os seguintes critérios moleculares para 

diferenciação de espécies de Potyvirus: identidade da sequência de nucleotídeos do 

genoma completo menor do que 85%; identidade da sequência de nucleotídeos da 

região 3’NTR menor do que 75% e identidade da sequência de aminoácidos deduzidos 

da proteína capsidial menor do que 85%. Em adição devem ser consideradas 

características da morfologia das partículas, efeitos citopáticos, transmissão, gama de 

hospedeiros e teste de proteção. O relatório seguinte do ICTV (FAUQUET et al., 2005) 

alterou o critério de identidade da sequência de aminoácidos deduzidos da proteína 

capsidial para 80% e excluiu a sequência de nucleotídeos da região 3’NTR. Em adição, 

Adams et al. (2005) sugeriram identidades nas sequências de nucleotídeos do gene CP 

da ordem de 76 – 77% como valores ótimos para delimitar espécies. Considerando-se 

os critérios propostos por Fauquet et al. (2005) e Adams et al. (2005) pode-se 

considerar os 10 isolados estudados nesse trabalho como estirpes do SCMV.  

As sequências parciais de nucleotídeos do gene da proteína capsidial foram 

utilizadas para a análise que gerou a árvore filogenética da Figura 6. O filograma obtido 
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ilustra o posicionamento dos 10 isolados do SCMV desse estudo em relação aos 

demais isolados do vírus de diferentes regiões geográficas. São claramente visíveis três 

grupos monofiléticos distintos de isolados desse Potyvirus. Um grupo representado 

pelos isolados da Tailândia, México, Argentina, Alemanha e Espanha, que 

apresentaram as menores porcentagens de identidade nas sequências de nucleotídeos 

e de amino ácidos deduzidos do gene CP com as dos isolados desse trabalho (Tabela 

4). Um segundo grupo representado por 10 isolados brasileiros do SCMV, identificados 

por BR01, BR02, BR06, BR08, BR09, BR10, BR11, BR13, BR14, BR15. Esse mesmo 

grupo foi primeiramente identificado por Xu et al. (2008), em estudo de diversidade 

genética de isolados do SCMV da China, que o consideraram um novo grupo em adição 

aos grupos SCE, MZ e Tailândia. Gonçalves et al. (2011) também encontraram esse 

grupo em estudo de variabilidade genética de isolados do SCMV causando mosaico em 

milho no Brasil. No terceiro grupo, onde estão localizados os 10 isolados do SCMV 

desse estudo, também encontram-se outros isolados brasileiros, do estado de São 

Paulo, descritos por Gonçalves et al. (2007a, 2007b), denominados JAU-1, RIB-1 e PIR-

2 e FER-1, respectivamente. Há ainda dentro desse grupo os isolados dos Estados 

Unidos, originalmente identificados como estirpes A, B, D e E. É oportuno lembrar que 

Matyis (1988) na primeira tentativa de caracterização de isolados do SCMV de Araras 

(SP) identificou-os como pertencentes às estirpes A, B e D. Também Hoffman et al. 

(1993) identificaram um isolado do SCMV coletado na região de Piracicaba como 

pertencente à estirpe B.    

 A analise de polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição 

(Restriction fragment lenght polymorphism – RFLP), realizada a partir dos produtos da 

RT-PCR, com as enzimas TaqI, HinfI e SchI, revelaram que a digestão com a enzima 

HinfI foi a que melhor permitiu a diferenciação, principalmente, entre os isolados 

causadores de mosaico fraco (padrões de ~350 pb e ~450 pb) e os demais isolados 

(padrões de ~300 bp e ~600 pb) das diferentes regiões. O único que não sofreu 

digestão com essa enzima foi o isolado que causa mosaico intermediário coletado em 

Piracicaba. Esse polimorfismo permitiu a realização do teste de proteção entre alguns 

dos diferentes isolados, cujos resultados estão nas Figuras 8 e 9. Padrões polimórficos 
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semelhantes, utilizando essa mesma enzima, foram encontrados por Yang e Mirkov 

(1997).  

Os dois testes de proteção realizados com plantas infectadas com os isolados 

que causam mosaico fraco das três localizadas, bem como com o isolado que induz 

mosaico intermediário de Piracicaba e desafiadas com os isolados severos das 

mesmas localiadades e com o isolado causador de mosaico listrado originário de 

Piracicaba confirmam tratarem-se de estirpes do SCMV (Figuras 8 e 9). Ausência de 

proteção foi detectada apenas no primeiro experimento, em uma planta infectada com o 

isolado PIR-I e desafiada com o Isolado RB-Fo e em duas plantas infectadas com o 

isolado PIR – I e desafiadas com o isolado ASS – Fo (Figura 8 C). O uso do teste de 

proteção para identificação de estirpes desse Potyvirus foi primeiramente utilizada por 

Abbott e Tippett (1966) com resultados semelhantes aos do presente estudo. Quando 

plantas de cana-de-açúcar foram previamente infectadas com a estirpe fraca A e 

desafiadas com as estirpes B, D (ambas severas) e H (fraca), em apenas uma planta, 

de 17 observadas, detectou-se a estirpe desafiante (D) nas folhas do ponteiro. No 

entanto, quando as plantas foram previamente infectadas com a estirpe fraca H e 

desafiadas com as estirpes A, B e D, uma maior porcentagem (61%) de quebra de 

proteção foi encontrada. De acordo com os autores, a estirpe H diferenciava-se da 

estirpe A, entre outras características, por ter um longo período de incubação, o que 

pode explicar a alta porcentagem de quebra na proteção. As falhas na proteção entre 

estirpes de um mesmo vírus como as relatadas por Abbott e Tippett (1966) e as 

encontradas no primeiro experimento desse trabalho não podem ser interpretadas como 

ausência de relacionamento taxonômico. Para que a proteção ocorra há necessidade 

de a primeira estirpe estar plenamente estabelecida nas plantas antes da inoculação de 

desafio, o que parece não ter sido verificado nos ensaios conduzidos por Abbott e 

Tippett (1966). Portanto, as falhas na proteção das plantas previamente infectadas com 

a estirpe H podem estar associadas com a ausência de invasão sistêmica da estirpe H, 

uma vez que essa estirpe tinha um longo período de incubação. No presente trabalho, a 

infecção das plantas com o isolado PIR-I foi confirmada por PTA-ELISA antes da 

inoculação de desafio. Nesses casos a quebra de proteção pode estar associada com a 

baixa concentração e/ou distribuição irregular do isolado PIR-I nos tecidos foliares das 



 

 

42 

plantas, permitindo a infecção e estabelecimento das isolados inoculados 

posteriormente. Esse fato foi comprovado experimentalmente em testes de proteção 

com estirpes fracas do Cowpea aphid borne mosaic virus em plantas de maracujazeiro 

(NOVAES; REZENDE, 2003). No segundo experimento, no entanto, nenhuma planta 

previamente infectada com o isolado PIR-I foi invadida pelos isolados desafiantes. 
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3 CONCLUSÕES  

 

Os isolados obtidos nas regiões de Assis, Piracicaba e Ribeirão Preto são estirpes 

do SCMV.  
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Sequências parciais de nucleotídeos e de aminoácidos deduzidos do gene da proteína 
capsidial dos 10 isolados do SCMV 
 
>ASS-Fr  
ACGCCGGAG------CTCA-
CCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAACTGGA
GCAGCTGCGCAA---------CCACCCGC-----GAC----------------------A-----------------
GGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGCGCACAAACAGGAGCTGGTGACACTGG---CTCAGGT---
ACAGGAGGCCAAAGAGACAAGGATGTAGATGCTGGAACGACAGGCAAAATCACAG
TACCAAAACTTAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTAGACTTTCTGTTGACATACAAACCGCAACAACAAGACATAGCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTTTAATGGTATGGTG
TATTGAGAATGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTTCCATTGAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGGCTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCGCGGTATGCATTTGACTTTTATGAAATGAATTCAAGAACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC 
 
>ASS-I  
-ACGCCGGAG------
CTCAACCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAAC
TGGAGCAGCTGCGCAA---------CCACCCGC-----GAC------------------A-----------------
GGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGCGCACAAACAGGAGCTGGTGAAACTGG---CTCAGGT---
GCAGGAGGTCAAAGAGACAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TACCAAAACTTAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTAGACTTTCTGTTGACATACAAACCGCAACAACAAGACATATCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTTTAATGGTATGGTG
TATTGAGAATGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTTCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGGCTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCGCGGTATGCATTTGACTTTTACGAAATGAATTCAAGAACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
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>ASS-Fo  
-ACGCCGGAG------
CTCAACCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAAC
TGGAGCAGCTGCGCAA---------CCACCCGC-----GAC------------------A-----------------
GGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGCGCACAAACAGGAGCTGGTGAAACTGG---CTCAGGT---
GCAGGAGGTCAAAGAGACAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TACCAAAACTTAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTAGACTTTCTGTTGACATACAAACCGCAACAACAAGACATATCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTTTAATGGTATGGTG
TATTGAGAATGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTTCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGGCTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCGCGGTATGCATTTGACTTTTACGAAATGAATTCAAGAACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
 
>PIR-Fr 
-ACGCCGGAA------
CCCAGCCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAA
CTGGAGCAGCCGCGCAA---------CCACCCTC-----GACTCAAGG---
CACACAGCCGCCC-----------ACAGGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGATGGTGCACAAACAGGAGCTGGTGCAACTGG---CGCAGTT---
ACAGGAGGCCAAAAAGACAAGGATGTAGATGCTGGTACGACGGGCAAAATCACAG
TACCAAAACTCAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTACCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATTTGGACTTTCTGTTAACATACAAACCGCAACAACAAGACATATCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAAGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGTG
TATTGAGAATGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTCCCATTAAAACCAGTCATTGAAAACGCATCTCCAACTTTCC
GGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCGCGGTATGCCTTTGACTTTTATGAAATGAATTCAAGGACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAAGCCGCAGCAGTT- 
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>PIR-I 
-ACGCCGGAA------
CTCAGCCGCCGGCCACCGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCGGCCA
CTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGC--
AACTGGAGTAGCTGCGCAACCACCCGC--------AACAGGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGTGTACAAACAGGAGCTAGTGGAGCTGG---CTCAGTT---
ACAGGAGGCCAAAAAGACAAGGATGTGGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TGCCAAAACTCAAAGCCATGTCGAAAAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTACATCTGGACTTTCTGTTAACATACAAACCACAACAACAAGACATATCAA
ACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGATGGTATGAAGCCATAAAGAAGGAA
TATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGTGT
ATTGAGAATGGTTGCTCGCCAAATATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAGA
TGAACAAAGAGTATTCCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCCG
GCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAATATAGAAACTC
TACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGCT
TAGCGCGGTATGCATTCGACTTTTACGAAATGAATTCAAGGACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
 
>PIR-Fo 
-ACGCCGGAA------
GTCAGCCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCGGCCA
CTGGAGCGGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGC--
AACTGGAGCAGTTGCGCAACCACCCGC--------AACAGGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGTGCACAAACAGGAGCTGGTGAAACCGG---TTCAATT---
ACAGGAGGCCAAAAAGATAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAGT
GCCAAAACTTAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAAG
ATGTTTTACATCTGGACTTTCTGTTAACATACAAACCACAACAACAAGACATATCAAA
CACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGAAT
ATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGTGTA
TTGAGAATGGTTGCTCGCCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAGAT
GAACAAAGAGTCTTCCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCCGG
CAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAATATAGAAACTCT
ACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGCTT
AGCGCGGTATGCATTTGACTTTTACGAAATGAATTCAAGGACACCAGCTAGAGCTA
AGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
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>PIR-L 
-ACGCCGGAA------
CTCAGCCGCCGGCCACCGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCGGCCA
CTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGC--
AACTGGAGCAGCTGTGCAACCACCCGC--------AACAGGGGGAGCT-------------------
ACTGGTGGAGGTGGTGCACAAACAGGAGCTGGTGGAACTGG---CTCAGTT---
ACAGGAGGCCAAAAAGACAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TGCCAAAACTTAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTACCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTACATTTGGACTTTCTGCTAACCTACAAACCACAACAACAAGACATATCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTACGAAGCCATAAAGAAGG
AATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGT
GTATTGAGAATGGTTGCTCGCCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGA
GATGAACAAAGAGTCTTTCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTC
CGGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAATATAGAAAC
TCTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAG
CTTAGCGCGGTATGCATTCGACTTTTACGAAATGAATTCAAGAACACCAGCTAGAG
CTAAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
 
>RB-Fr  
-ACGCCGGAA------
CTCAGCCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAAC
TGGAGCAGCTGCGCAA---------CCACCCGC-----GACTCAAGG---TTCACAACCGCCC--
---------ACAGGGGGAGCT-------------------ACTGGTGGA------------
ACAGGAGCTGGTGCAACTGG---CGCAGCC---
ACAGGAGGCCAAAGAGACAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TGCCAAAACTCAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTGGACTTTCTATTAACATACAAACCGCAACAACAAGATATAGCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTTATGAGTGGTCTAATGGTGTGGTG
TATCGAGAATGGTTGCTCACCAAATATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTCCCATTAAAACCAGTCATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GACAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATTGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATATATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCACGGTATGCCTTTGACTTTTACGAAATGAATTCAAGGACGCCAGCTAGAGC
TAAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
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>RB-I 
-ACGCCGGAA------
CTCAGCCGCCAGCCACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCTCAACCACCAGCAAC
TGGAGCAGCCGCGCAA---------CCACCAGC-----AACTGGAG------------CAGCCGCGC--
--------A-ACCACCCGCG----------------
ACTGGTGGAGATGGTGTACAAACAGGAGCTGGTGCAACTGG---CACAGTT---
ACAGGAGGCCAAAGAGACAAGGACGTAGATGCTGGCACGACAGGTAAAATCACAG
TACCAAAACTCAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCCTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTTGACTTTCTGTTAACATACAAACCGCAACAACAAGACATATCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAAGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGTG
TATTGAAAATGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTCCCGTTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GGCAAATAATGCATCATTTCAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCGCGGTATGCCTTCGACTTTTACGAAATGAATTCAAGGACACCAGCTAGAGC
TAAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
 
>RB-Fo 
-ACGCCGGAA------
CTCAACCGCCAGCAACTGGAGCAGCAGCTCAAGGAGGAGCCCAACCACCAGCAAC
TGGAGCAGCCGCG--------------------------ACTCAAGG---TTCACAACCGCCC-----------
ACAGGGGGAGCC-------------------
ACTGGTGGAGATGGTGCACAAACAGGAGCTGGTGCAACTGG---CGCAGTT---
ACAGGAGGCCAAAGAGATAAGGATGTAGATGCTGGTACGACAGGCAAAATCACAG
TGCCAAAACTCAAAGCCATGTCGAAGAAGATGCGCTTGCCAAAAGCAAAAGGAAAA
GATGTTTTGCATCTGGACTTTCTGTTAACATACAAACCGCAACAACAAGACATAGCA
AACACAAGAGCAACCAGAGAGGAGTTTGATAGGTGGTATGAAGCCATAAAGAAGGA
ATATGAAATAGATGACACACAAATGACAGTTGTCATGAGTGGTCTAATGGTATGGTG
TATCGAGAACGGTTGCTCACCAAACATAAACGGAAATTGGACAATGATGGATGGAG
ATGAACAAAGAGTCTTTCCATTAAAACCAGTTATTGAAAACGCATCTCCAACATTCC
GGCAAATAATGCATCATTTTAGTGATGCAGCTGAAGCATATATCGAGTATAGAAACT
CTACAGAGCGATACATGCCACGATATGGACTTCAGCGAAATCTCACCGACTATAGC
TTAGCACGGTATGCCTTTGACTTTTACGAAATGAATTCAAGGACACCAGCTAGAGCT
AAGGAAGCCCACATGCAGATGAAGGCCGCAGCAGTC- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60 

>ASS-Fr 
RRSSPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPATGGATGGGGAQTGAGDTGSGTGGQRD
KDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDIANTRATREEF
DRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRVFPLKP
VIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFDFYEMN
SRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>ASS-I 
AGAQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPATGGATGGGGAQTGAGETGSGAGGQRD
KDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDISNTRATREEF
DRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRVFPLKP
VIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFDFYEMN
SRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>ASS-Fo 
AGAQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPATGGATGGGGAQTGAGETGSGAGGQRD
KDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDISNTRATREEF
DRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRVFPLKP
VIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFDFYEMN
SRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>PIRA-Fr 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPSTQGTQPPTGGATGGDGAQTGAGATGA
VTGGQKDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDISN
TRATREEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDE
QRVFPLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARY
AFDFYEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>PIRA-I 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQGGAQPPATGVAAQPPATGGATGGGGVQTG
ASGAGSVTGGQKDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQ
QQDISNTRATREEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWT
MMDGDEQRVFPLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLT
DYSLARYAFDFYEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>PIRA-Fo 
AGSQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQGGAQPPATGAVAQPPATGGATGGGGAQTG
AGETGSITGGQKDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQ
QQDISNTRATREEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWT
MMDGDEQRVFPLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLT
DYSLARYAFDFYEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
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>PIRA-L 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQGGAQPPATGAAVQPPATGGATGGGGAQTG
AGGTGSVTGGQKDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQ
QQDISNTRATREEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWT
MMDGDEQRVFPLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLT
DYSLARYAFDFYEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>RB-Fr 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPATQGSQPPTGGATGGTGAGATGAATGG
QRDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDIANTRAT
REEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRVF
PLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFDF
YEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>RB-I 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAAQPPATGAAAQPPATGGDGVQTGAGATGTVTG
GQRDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDISNTRA
TREEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRV
FPLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFD
FYEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
 
>RB-Fo 
AGTQPPATGAAAQGGAQPPATGAAATQGSQPPTGGATGGDGAQTGAGATGAVTGG
QRDKDVDAGTTGKITVPKLKAMSKKMRLPKAKGKDVLHLDFLLTYKPQQQDIANTRAT
REEFDRWYEAIKKEYEIDDTQMTVVMSGLMVWCIENGCSPNINGNWTMMDGDEQRVF
PLKPVIENASPTFRQIMHHFSDAAEAYIEYRNSTERYMPRYGLQRNLTDYSLARYAFDF
YEMNSRTPARAKEAHMQMKAAAV 
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