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RESUMO 
 

 Caracterização de um novo potyvirus causador de mosaico foliar e 
variegação floral em Catharanthus roseus 

 
A vinca (Catharanthus roseus) é uma planta perene, arbustiva, pertencente à 

família Apocinaceae, cujas folhas e raízes possuem propriedades medicinais. A 
presença de sintoma de mosaico e deformação foliar em plantas dessa espécie, 
associados com a presença de partículas alongadas e flexuosas, característica de vírus 
pertencentes ao gênero Potyvirus, conduziu a estudos complementares para a 
identificação e caracterização desse vírus. No estudo da gama parcial de hospedeiras 
foram testadas 28 espécies, envolvendo oito famílias botânicas. Catharanthus roseus e 
Nicotiana benthamiana apresentaram sintomas de mosaico foliar e Chenopodium 
amaranticolor e C. quinoa apresentaram lesões locais cloróticas nas folhas inoculadas. 
A transmissão do vírus com afídeos foi avaliada com as espécies Aphis gossypii, Myzus 
nicotianae e Toxoptera citricidus. Apenas Aphis gossypii e Myzus nicotianae 
transmitiram o vírus. O antissoro policlonal produzido contra este potyvirus reagiu com o 
vírus homólogo e com o Passionfruit woodiness virus (PWV) e Cowpea aphid-borne 
mosaic virus (CABMV), mas não com o Lettuce mosaic virus (LMV), Papaya ringspot 
virus - type W (PRSV-W), Potato virus Y (PVY) e Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). 
O peso molecular da proteína capsidial (CP) foi de aproximadamente 34 kDa. A reação 
de PCR realizada com os oligonucleotídeos universais de potyvirus e oligonucleotídeos 
específicos posteriomente confeccionados amplificaram três fragmentos de 
aproximadamente 0,8, 1,0 e 1,4 Kb, os quais após o seqüênciamento geraram um 
fragmento de 1654 nucleotídeos (nt) da região 3’ terminal do genoma, que inclui parte 
do gene da replicase viral (Nib), a região codificadora completa do gene da proteína 
capsidial (CP), seguida de 286 nt da região 3’ não traduzida (3’NTR). A identidade da 
seqüência de nucleotídeos do gene da CP variou de 67,0 a 76,0%, quando comparada 
com as de outros membros da família Potyviridae. A maior identidade foi com o 
Omphalodes virus Y (76,0%). A identidade dos aminoácidos deduzidos da proteína 
capsidial variou de 62,0 a 71,0%, sendo a maior com East Asian Passiflora virus (71%). 
Para a região não traduzida (3’NTR) a identidade variou de 16,8 a 28,6%. Em conjunto 
esses dados indicam que este vírus é uma nova espécie dentro do gênero Potyvirus, 
para o qual se propõe o nome de Vírus do mosaico do Catharanthus (Catharanthus 
mosaic virus - CatMV). 

 
 
Palavras-chaves: Catharanthus mosaic virus; Transmissão; RT-PCR, PTA-ELISA; 

Seqüência de nucleotídeos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

ABSTRACT 
 

Partial characterization of a Potyvirus causing mosaic and flower variegation in 
Catharanthus roseus 

 
Catharanthus roseus is known as the common periwinkle or Madagascar 

periwinkle. It is a perennial, evergreen herb in the family Apocynaceae, which was 
originally native to the island of Madagascar, although both name and classification are 
contradictory in some literature. The plants grow up to 80 cm high; have glossy, dark 
green leaves and bloom during summer. The flowers range from white to hot pink to 
purple. The species has historically been used in popular medicine to treat a wide 
assortment of human diseases, as it contains more than 150 useful alkaloids. Plants of 
C. roseus exhibiting mosaic symptoms followed by malformation of the leaf blades and 
flower variegation were collected from a garden at the University of São Paulo, School of 
Agriculture (Piracicaba, State of São Paulo, Brazil). Preliminary electron microscopy 
exams of negatively stained leaf sap revealed that the symptoms were associated with 
potyvirus-like particles. The objective of the present work was to obtain further biological, 
immunological and molecular data to better characterize this species of the genus 
Potyvirus, family Potyviridae. Of 28 plant species from eight botanical families inoculated 
mechanically with this potyvirus, only C. roseus and Nicotiana benthamiana developed 
systemic mosaic, whereas Chenopodium amaranticolor and C. quinoa exhibited only 
chlorotic local lesions. The virus was transmitted by Aphis gossypii and Myzus 
nicotianae, but not by Toxoptera citricidus. Polyclonal antiserum raised against this 
potyvirus reacted with the homologous virus, Passion fruit woodiness virus (PWV) and 
Cowpea aphid borne mosaic virus (CABMV) in PTA-ELISA. The molecular mass of the 
coat protein (CP) was approximately 34 kDa. RT-PCR from viral RNA amplified a 
fragment of approximately 1654 nucleotides (nt) at the 3'-terminal of the viral genome, 
containing portion of the replicase gene (Nib), the entire CP gene and the 3' 
untranslated region (3’UTR) (286 nt). When the nucleotide sequence of the CP gene 
was compared with other members of the Potyviridae family, identities varied from 67.0 
to 76.0%. The highest identity was with Omphalodes virus Y. Identity of the deduced 
amino acid of the CP varied from 62.0 to 71.0%, with the highest for East Asian 
Passiflora virus. For the 3' UTR, identities varied from 16.8 to 28.6%. The name 
Catharanthus mosaic virus (CatMV) is proposed for this new potyvirus. 
 
Keywords: Catharanthus mosaic virus; Transmission; RT-PCR, PTA-ELISA; Nucleotide 

sequence 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O gênero Catharanthus pertence à família Apocynaceae, sendo considerada 

originária da ilha de Madagascar por alguns autores (NAARANLAHTI, 1991; 

SREEVALLI; KULKARNI; BASKARAN, 2002). Entretanto, outros consideram sua 

origem desconhecida (DOBELIS, 1989 apud SOUZA; MIRANDA, 2002). Geralmente é 

utilizada como planta ornamental, estando distribuida em numerosos países tropicais e 

subtropicais (LUZ; FERRADÁ, 2002). 

Catharanthus roseus (L.) G. Don, comumente referida como vinca, é uma planta 

herbácea, muito ramificada, que pode alcançar 80 cm de altura. É utilizada pelos 

produtores como uma planta anual, embora seja perene. Possui folhas verdes escuro, 

brilhantes. A coloração das suas flores varia desde o branco até o rosa violeta (LUZ; 

FERRADÁ, 2002). C. roseus é uma das espécies de plantas mais importantes utilizadas 

em canteiros nos Estados Unidos. É conhecida também por ser rica em alcalóides 

indólicos (LUZ; FERRADÁ, 2002). Segundo Favali et al. (2004) poosui grande valor 

medicinal produzindo cerca de 150 alcalóides, alguns dos quais não estão 

completamente caracterizados. Estes alcalóides podem estar presentes nas folhas e 

hastes, como a vimblastina e a vincristina, e também nas raízes, como a ajmalicina e 

reserpina. 

A vinca desperta um grande interesse farmacológico pela produção de 

alcalóides. Quatro de seus princípios ativos, a vimblastina, vincristina, vindesina e 

vinorelbina, já são utilizados como quimioterápicos oncológicos na medicina alopática. 

A vimblastina e a vincristina, também sintetizadas artificialmente, destacam-se pela 

atividade antitumoral (CASTRO et al., 2001). Segundo Kong et al., (2003), ambas 

contribuem para alcançar avanços decisivos na remissão de dois dos mais mortíferos 

tipos de cânceres, o mal de Hodgking, que afeta principalmente jovens adultos, e as 

leucemias linfáticas aguda, tidas como uma verdadeira sentença de morte para 

crianças. Corrêa (1984) e Matos (1997) discorrem da grande utilidade deste vegetal na 

cura das febres intermitentes. É oportuno ressaltar a inclusão desta espécie na lista de 

plantas estudadas pela Central de Medicamentos do Ministério da Saúde (CEME). 
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É conhecido que a síntese de alcalóides nas plantas pode ser influenciada por 

doenças, fatores nutricionais, estresse ou elicitores (VAN DER HEIJDEN; 

VERPOORTE; TEN-HOOPEN, 1989). Entretanto, nem sempre esta influência pode ser 

negativa. Segundo Favali et al. (2004), plantas de vinca infectadas com fitoplasmas 

aumentaram a concentração de alcalóides totais quando comparadas com plantas 

sadias, corroborando com o relato de Van Der Heijden; Verpoorte e Ten-Hoopen 

(1989). 

Além de fitoplasmas, a vinca também pode ser infectada por vírus. Três espécies 

do gênero Potyvirus, família Potyviridae já foram encontradas infectando esta espécie 

vegetal: Pea seed-borne mosaic virus (PSbMV), Pepper veinal mottle virus (PVMV) e 

Watermelon mosaic virus (sin. Watermelon mosaic virus 2 - WMV). Todos eles são 

transmitidos mecanicamente e por diferentes espécies de afídeos de maneira não 

persistente não circulativa. O Tomato spotted wilt virus (TSWV), gênero Toposvirus, 

família Bunivyridae, também foi relatado ocorrendo esporadicamente em regiões 

produtoras de vinca nos Estados Unidos (HAGAN, 2004) sendo disseminado por várias 

espécies de tripes. A relação vírus vetor neste caso é do tipo circulativa propagativa. 

Outro vírus já identificado em Catharanthus no Brasil (ESPINHA; GASPAR, 1997) e na 

Austrália (SHUKLA; TEAKLE; GOUGH, 1980) é o Cucumber mosaic virus (CMV). Trata-

se de uma espécie do gênero Cucumovirus, transmitido por afídeos de maneira não 

peristente não circulativa. 

Plantas de C. roseus apresentando mosaico e deformações foliares foram 

recentemente encontradas em canteiros no Departamento de Genética da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), 

Piracicaba, Estado de São Paulo. Extratos de folhas dessas plantas foram analisados 

em microscopia eletrônica e revelaram a presença de partículas alongadas e flexuosas, 

características de espécies do gênero Potyvirus. O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar as propriedades biológicas, imunológicas e moleculares deste possível 

Potyvirus causador de mosaico, deformação foliar e variegação floral em C. roseus.  
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Revisão Bibliográfica 
A cada ano, no mundo e no Brasil, a horticultura ornamental vem crescendo, 

tornando-se um dos ramos mais importantes do agronegócio, sendo, atualmente, o 

segmento de maior movimentação de divisas tanto na venda de plantas quanto de 

flores (MALTER, 1995). Tendo uma perspectiva de taxa de crescimento da ordem de 

20% ao ano (KÄMPF, 1997), a expansão da horticultura pode ser associada à 

introdução de novas espécies e diferentes variedades de plantas ornamentais. Assim, 

os estudos relativos a doenças e controle tornam-se fundamentais (HEARON, 1979; 

TOMBOLATO et al., 1997), uma vez que o valor comercial do produto está diretamente 

relacionado ao aspecto das folhas e das flores. Devido a isso, os horticultores vêm-se 

obrigados a produzir plantas com alta qualidade fitossanitária. 

No Brasil esse é um dos segmentos do agronegócio que merece destaque, uma 

vez que tem tido alto investimento em tecnologia. Sua produção está concentrada no 

Estado de São Paulo e o varejo tem tido uma atuação relevante, em termos de volume 

comercializado, com uma movimentação que atingiu em 1999 cerca de US$1,1 bilhão 

devido à boa atuação das floriculturas (OKUDA, 2000).  

De acordo com o Ministério da Agricultura, há 50 mil pessoas prestando serviços 

para 2.500 produtores do setor de flores, sendo que a maioria se encontra na categoria 

de pequenos e médios empresários. Ao se considerar que há cerca de 15 pessoas, em 

média, por hectare, trabalhando na produção de flores e plantas ornamentais 

(ALMEIDA; AKI, 1995), são gerados aproximadamente 72.750 empregos no Brasil dos 

quais São Paulo agrega 71,3% dessa mão-de-obra (Aki, 1999 apud BRASIL, 2001).  

De acordo com Kiyuna, Ângelo e Coelho (2007), as exportações em 2006 dos 

produtos da floricultura brasileira somaram US$ 29,6 milhões, valor esse que superou 

em 14,8 % os resultados obtidos no período de janeiro a dezembro de 2005. O 

resultado mostra uma recuperação do setor, que em 2005 apresentou uma variação 

positiva de apenas 9,4%. 
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A família Apocynaceae engloba entre 3.700 a 5.100 espécies, entre as quais se 

destaca Catharanthus roseus (L.) G. Don, considerada uma das melhores plantas para 

jardins nos Estados Unidos, por suportar locais quentes e secos (McGOVERN; 

McSORLEY; URS, 2000). 

C. roseus, denominada anteriormente de Vinca rosea, é vulgarmente 

denominada no Brasil como Maria Sem Vergonha, Vinca, Boa Noite (SOUZA; 

MIRANDA, 2002) e como Periwinkle Madagascar nos Estados Unidos (MCGOVERN; 

MCSORLEY; URS, 2000; FAVALI et al., 2004). Alguns autores citam Madagascar como 

centro de origem (NAARANLAHTI, 1991; SREEVALLI; KULKARNI; BASKARAN, 2002), 

enquanto outros consideram sua origem desconhecida, porém amplamente disseminda 

nas regiões de climas tropicais e subtropicais, como a África do Sul, Sri-Lanka, Israel, 

Mozambique, Índia, parte Sul da Ásia, América do Sul, Austrália, Estados Unidos com 

utilização decorativa (LUZ; FERRADA, 2002; FERREIRA, 2003). 

É uma planta arbustiva, semi-herbácea, sendo cultivada como anual embora 

possua um ciclo de vida perene (KESSLER JUNIOR, 1998; LUZ; FERRADA, 2002). 

Possui porte subarbustivo, lenhoso na base e muito ramificado, que pode alcançar até 

80 cm de altura (Figura 1 A). Apresenta folhas opostas, oblongas, simples e inteiras de 

cor verde escuro (Figura 1 B). Suas flores são relativamente grandes, solitárias e com 

pecíolo curto (Figura 1 C). As flores se apresentam em diversas cores que vão desde o 

branco até o rosa violeta. Seu fruto é constituído de uma baga que contém numerosas 

sementes (mais de 20) de cor negra (Figura 1D). Através de trabalhos de melhoramento 

genético existem hoje no mercado diversos híbridos, apresentando as mais diversas 

cores de flores. 
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descoberta de dois alcalóides terpenoides diméricos com atividade anticancer, 

vimblastina e vincristina (NOBLE; BEER; CUTTS, 1958). Logo após sua descoberta, 

estes alcalóides diméricos transformaram-se nos primeiros agentes anticancer naturais 

a serem usados clinicamente e têm ganhado agora um lugar entre os agentes mais 

valiosos usados na quimioterapia contra o câncer (HAMBURGER; HOSTETTMANN, 

1991). 

Atualmente C. roseus é caracterizada pela grande variedade de alcalóides do 

tipo monoterpenoides indólicos que produz. Segundo Laflamme, St-Pierre e De Luca 

(2001) diversas estruturas químicas destes alcalóides têm sido elucidadas e bem 

caracterizadas. Entre estas, as estruturas da vimblastina e vincristina que são de 

grande importância devido ao seu amplo uso no tratamento do câncer. Estes alcalóides 

são produzidos in vivo pela condensação da vindolina e catharantina.  O valor 

farmacêutico destes alcalóides diméricos, sua baixa abundância na planta 

(aproximadamente metade de uma tonelada de folhas secas é necessário para obter 1 

g do vimblastina) e seu alto custo de produção têm estimulado investimentos em 

pesquisas de cultura de tecidos que possibilitam acúmulo de altos níveis dos principais 

tipos de alcalóides (SOTTOMAYOR et al., 2004). Entretanto, os estudos têm mostrado 

que podem ser aumentadas as produções de serpentina, catharantina e tabersonina, 

mas não de vindolina. Estudos metabólicos e enzimáticos em plantas sugeriram que a 

biossíntese da vindolina ocorre em órgãos fotossintetizantes e que o padrão de 

expressão não ocorre em cultura de células. St-Pierre, Vazquez-Flota e De Luca (1999) 

mostraram que a formação de vindolina em plantas intactas envolve pelo menos dois 

tipos diferentes de células e que requerem um padrão intermediário de translocação. A 

expressão das enzimas desacetoxyvindoline-4-hydroxylase (D4H) e deacetylvindoline-

4-O-acetil – transferase, que catalizam as duas últimas etapas na biossíntese da 

vindolina, ocorrem exclusivamente nos tecidos aéreos. 

Na contramão da baixa eficiência de produção revelou-se que C. roseus é uma 

fábrica química surpreendente, produzindo mais de 100 alcalóides terpenóides indólicos 

diferentes, incluindo ajmalicina produzido nas raízes e usado como um antihipertensivo 

e serpentina que é o produto da oxidação da ajmalicina usada como sedativo (VAN 
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DER HEIJDEN; VERPOORTE; TEN-HOOPEN, 1989; MORENO; VAN DER HEIJDEN; 

VERPOORTE, 1995). 

Em relação ao mercado de fitoterápicos, a principal demanda de folhas é por 

parte dos Estados Unidos. De igual maneira o Reino Unido se interessa pela compra de 

10 toneladas anuais, enquanto a Alemanha mostra interesse pelas raízes (LUZ; 

FERRADA, 2002). Kong et al. (2003) descrevem que a venda global de vincristina e 

vimblastina gira em torno de US$100 milhões a cada ano. E, isto tem encorajado 

companhias como a Merck a procurar nas florestas tropicais por outras futuras drogas. 

Segundo Van Der Heijden, Verpoorte e Ten-hoopen (1989) a síntese de 

alcalóides nas plantas pode ser influenciada por doenças, fatores nutricionais, estresse 

e elicitores.  De acordo com Martins et al., (1994) as substâncias medicinais produzidas 

pelas plantas são oriundas do metabolismo secundário, podendo já estar presente na 

planta ou só serem produzidas mediante estímulos específicos. Desta forma, a 

regulação do metabolismo secundário depende da capacidade genética da planta em 

responder a estímulos internos ou externos, os quais podem ser caracterizados como 

situações de estresse, excesso ou deficiência de algum fator de nutrição da planta. 

Muitas são as estratégicas que têm sido utilizadas para aumentar a produção de 

alcalóides in vitro e os estudos dos fatores que poderiam estar influindo, tais como a 

otimização da composição dos meios de cultura, suplementação de fitohormônios e 

nutrientes (VAN DER HEIJDEN; VERPOORTE; TEN-HOOPEN, 1989; IWASE et al., 

2005). Van Der Heijden, Verpoorte e Ten-Hoopen (1989) descrevem que dentre os 

fatores que podem intervir na composição química de uma planta, a nutrição é um dos 

que merecem maior destaque, visto ser o excesso ou deficiência promotores de maior 

ou menor produção de princípios ativos na planta. 

Em relação às doenças que interferem com a síntese dos alcalóides pouco se 

tem estudado. Favali et al. (2004) descreveram que plantas de vinca são muito 

suscetíveis às infecções causadas por fitoplasmas e que plantas infectadas podem 

aumentar a concentração de alcalóides totais quando comparadas com plantas sadias.  

Outra interessante conclusão desses autores é que a infecção causada por fitoplasmas 

provoca uma distribuição diferencial de alcalóides nos tecidos doentes.  
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Os principais fitopatógenos que atacam os cultivos de C. roseus dependem muito 

da região de plantio. Em Cuba, destaca-se a Rhizoctonia solani, ocorrendo em 

sementeiras e canteiros; o Colletotrichum sp., que afeta folhas, ramos e, num ataque 

mais severo, pode ocasionar a morte das plantas; Phoma sp., que afeta a área foliar e 

Sclerotium rolfsii, que lesiona o colo das plantas. Nos Estados da Florida e Alabama 

(USA) cita-se a queima por phytophthora como a doença mais destrutiva dos cultivos 

comerciais, causada pelo fungo Phytophthora nicotianae (syn. P. parasítica) 

(McGOVERN; McSORLEY; URS, 2000; HAGAN, 2004;). No Norte da Carolina foi 

relatada a ocorrência de Pythium ultimum, causando damping-off de pré-emergência 

(BURNS; BENSON, 2000). Já no Estado do Alabama as manchas foliares causadas por 

Aternaria alternata e Ulocladium sp. são de ocorrência esporádica e geralmente 

associadas com a baixa fertilidade do solo. Duas doenças causadas por Rhizoctonia 

solani têm sido relatadas no Alabama, causando podridão da coroa e damping-off. 

Thielaviopsis basicola também tem sido relatado causando podridão preta das raízes 

em vinca. Sua ocorrência tem sido relacionada com excesso de fertilizantes a base de 

amônia (HAGAN, 2004). 

Em relação à infecção por vírus, o http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/  

descreve C. roseus como suscetível a 51 vírus pertencentes a várias famílias. 

Entretanto, poucos foram os trabalhos encontrados relatando a ocorrência de infecção 

viral natural em vinca. O Tomato spotted wilt vírus (TSWV) foi descrito ocorrendo 

esporadicamente em regiões produtoras de Vinca nos Estados Unidos (HAGAN, 2004), 

e na Grécia (CHATZIVASSILIOU et al., 2000). Na Austrália, Shukla, Teakle e Gough 

(1980) descreveram a ocorrência do Cucumber mosaic virus (CMV) em plantas de 

vinca. 

No Brasil, Espinha e Gaspar (1997) relataram a ocorrência do CMV em vinca, 

enquanto Seabra et al. (1999) descreveram a ocorrência de um potyvirus não 

identificado causando mosaico e deformação foliar no Estado de São Paulo. Fujita et al. 

(2004), ao estudar a suscetibilidade de espécies ornamentais ao Tomato mosaic virus 

(ToMV) e Tobacco mosaico virus (TMV), relataram C. roseus como resistente ao TMV e 

suscetível ao ToMV, porém com infecção latente.  

http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/
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Dentre outros vírus encontrados infectando a vinca, citados no 

http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/, três são do gênero Potyvirus, Pea seed-

borne mosaic virus (PSbMV), Pepper veinal mottle virus (PVMV) e Watermelon mosaic 

virus (sin. Watermelon mosaic virus – WMV-2). Todos eles são transmitidos 

mecanicamente e por diferentes espécies de afídeos de maneira persistente, não 

circulativa.  

 

2.2 Material e Métodos 
 

2.2.1 Local de execução 
Os ensaios foram conduzidos em casa de vegetação e no Laboratório de 

Virologia Vegetal do Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agrícola 

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

Campus de Piracicaba (ESALQ/USP). 

 

2.2.2 Isolado viral e inoculação mecânica 
O vírus foi isolado de plantas de vinca (C. roseus) com sintomas de mosaico, 

deformação foliar e variegação floral, provenientes de canteiros da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba-SP (Figura 2). Para 

preservação deste vírus, realizou-se a desidratação do tecido foliar com sintomas, em 

cloreto de cálcio, seguido do seu armazenamento a –20 ºC. Também foram realizadas 

inoculações sucessivas em plantas de vinca. 

Uma folha de C. roseus foi macerada em tampão fosfato de potássio 0,02 M pH 

7,0 e inoculada mecanicamente em folhas de Chenopodium quinoa. Uma única lesão 

local clorótica foi isolada, macerada no mesmo tampão e utilizada como fonte de 

inóculo para os demais experimentos.  

Os inóculos para a transmissão mecânica foram preparados em almofariz, 

através de maceração de folhas infectadas em tampão fosfato de potássio 0,02 M pH 

7,0 na diluição 1:20 (peso:volume). As três primeiras folhas das plantas foram 

previamente polvilhadas com Carbureto de silício, grau 320, sendo o inóculo aplicado 

por meio de fricção do extrato vegetal obtido. Após a inoculação as folhas foram 
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lavadas com água para retirar o excesso de inóculo e abrasivo. As plantas foram 

mantidas em casa de vegetação até a observação dos sintomas. 

 

 BA
 
Figura 2 – Planta de C. roseus exibindo mosaico e deformação foliar (A). Flor apresentando sintoma de 

variegação (B) 
 

 

2.2.3 Gama de hospedeiros 
Para os testes de gama de hospedeiras foram empregadas espécies das famílias 

Amaranthaceae (Gomphrena globosa), Apocynaceae (C. roseus), Chenopodiaceae 

(Chenopodium amaranticolor, C. quinoa), Cucurbitaceae (Cucurbita pepo cv. Caserta, 

C. moschata cv. Menina Brasileira e Cucumis sativus), Leguminosae (Phaseolus 

vulgaris cv. BT-2, P. vulgaris cv. Carioca, Crotalaria juncea, Glycine max, Vigna 

unguiculata cv. Gurgueia, V. unguiculata cv. Branco, V. unguiculata cv. Pitiuba, V. 

unguiculata cv. Olho marrom, V. unguiculata cv. Monteiro e V. unguiculata cv. Mulato), 

Passifloraceae (Passiflora edulis f. flavicarpa), Solanaceae (Datura stramonium, 

Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Nicotiana clevelandii, N. benthamiana, N. 

glutinosa, N. tabacum cv. Havana, N. tabacum cv. TNN, N. tabacum cv. Turkish) e 

Caricaceae (Carica papaya). Essas plantas-teste foram obtidas através da semeadura 

em vaso de alumínio de 16 cm de altura por 14,5 cm de diâmetro de boca. O substrato 
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utilizado era constituido de uma mistura de três partes de terra, uma de areia e uma de 

esterco de curral curtido. Tanto os vasos como o substrato empregado para plantio 

foram autoclavados, separadamente, a 121ºC por 2 horas. Após a germinação foi 

realizado raleio deixando apenas 2 plantas de cada espécie por vaso. Todas as plantas 

foram inoculadas mecanicamente com o potyvirus extraído de C. roseus que 

apresentava mosaico e deformação foliar severa. A infecção foi avaliada por meio da 

análise visual dos sintomas e por PTA-ELISA. O experimento foi repetido uma vez.  

 

2.2.4 Microscopia eletrônica 
Folhas de C. roseus e de N. benthamiana infectadas com o isolado do potyvirus 

da vinca foram usadas para a análise de cortes ultrafinos, segundo protocolo descrito 

por Kitajima e Nome (1999). As amostras foliares foram cortadas em pequenos 

fragmentos de 1 a 3 mm2 e pré-fixadas em solução de Karnovsky modificada 

(glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 2,5% em tampão cacodilato ou fosfato 0,05 M, pH 

7,2) por pelo menos 60 minutos. Em seguida foi feita a lavagem do tecido pré-fixado em 

tampão cacodilato 0,05 M, por 10 minutos, três vezes consecutivas. Para realizar a pós-

fixação utilizou-se OsO4 1% em tampão cacodilato 0,05 M, por 1 a 2 horas. Decorrido 

este período a amostra foi lavada com água destilada, fixando-a em seguida com 

acetato de uranila 1% durante uma noite. A amostra fixada foi desidratada em acetona 

por uma vez numa série crescente (30, 50, 70, 90%) e três vezes em acetona 100% por 

10 minutos. Após a desidratação, as amostras foram infiltradas em uma mistura 1:1 de 

acetona / Spurr por 3 a 4 horas, e apenas Spurr durante a noite. O tecido fixado foi 

colocado em formas de silicone cheias de resina Spurr pura, cuja polimerização foi feita 

em estufa a 70ºC, durante 48 horas. Os cortes ultrafinos (50 -100 nm) foram obtidos em 

ultramicrótomo Reicher, Ultracut E, com navalha de diamante Diatone. Em seguida 

foram colocados em telinhas de microscópia eletrônica, contrastando-se as secções em 

acetato de uranila 3% por 15 minutos e citrato de chumbo por 10 minutos. As telinhas 

foram lavadas através de imersão (20 vezes) em água destilada, repetindo-se o 

procedimento 3 vezes consecutivas. Os cortes foram examinados em microscópio 

eletrônico de transmissão Zeiss EM 900, do NAP/MEPA, ESALQ/USP.



 20

A microscopia eletrônica foi utilizada também para monitorar o processo de 

purificação do potyvirus causador de mosaico foliar e variegação floral em vinca e 

determinar a integridade das particulas virais. Uma gota da suspensão purificada do 

vírus foi colocada sobre um pedaço de “parafilm”. Sobre a gota foi depositada uma 

telinha de microscopia eletrônica de transmissão. Após 3 a 5 minutos, a telinha foi 

removida e lavada em água destilada, três vezes consecutiva. A contrastação foi feita 

com solução de acetato de uranila 1% durante 2 a 3 minutos. 

 

2.2.5 Transmissão por afídeos 
Afídeos sadios das espécies Aphis gossypii, Toxoptera citricidus e Myzus 

nicotianae, mantidos em plantas sadias de vinca, de citrus e de fumo, respectivamente, 

foram utilizados nos ensaios de transmissão. Os afídeos foram removidos das plantas 

sadias com auxílio de um pincel e submetidos a um período de jejum de 30 minutos, 

seguido de um período de aquisição de 10 minutos, em plantas de vinca infectadas. 

Após este período, 5 plantas sadias de C. roseus foram inoculadas com 1, 3 ou 6 

afídeos, totalizando 15 plantas por espécie de afídeo. O período de acesso para 

transmissão do vírus foi de 24 horas. Depois disso os insetos foram eliminados pela 

aplicação de inseticida. As plantas inoculadas foram mantinas em casa de vegetação. 

Os sintomas foram avaliados e testes sorológicos foram realizados para confirmar a 

presença do vírus. 

 

2.2.6 Transmissão por semente e por poda 
Sementes provenientes de plantas de C. roseus infectadas experimentalmente 

por inoculação mecânica foram semeadas em vasos de alumínio contendo o composto 

mencionado no item 2.2.3, e mantidas em condições de casa de vegetação. Após a 

germinação as plantas foram observadas por 45 dias para verificar a presença de 

sintomas característicos da infecção pelo potyvirus. No final, extratos de todas as 

plantas foram avaliados pelo teste sorológico de PTA-ELISA. 

 Para verificar a transmissão por poda, plantas de C. roseus infectadas 

experimentalmente foram podadas com tesoura de poda previamente flambada, 

procedendo-se em seguida a poda consecutiva de 10 plantas de C. roseus sadias. A 
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avaliação foi realizada com base na expressão de sintomas e teste sorológico. O 

experimento foi realizado duas vezes. 

 

2.2.7 Purificação do vírus 
A purificação foi realizada segundo a metodologia descrita por Marinho e Kitajima 

(1989), com modificações. A purificação foi feita a partir de folhas sistemicamente 

infectadas, três semanas após a inoculação mecânica das plantas de C. roseus. 

Aproximadamente 135 g de folhas frescas foram trituradas em liquidificador, na 

presença de duas partes de tampão fosfato 0,25 M, pH 7,5 contendo 0,01 M de Na-

EDTA e 0,1% de ácido tioglicólico. O homogeneizado foi filtrado em gaze e centrifugado 

a 3.000 rpm por 10 minutos (rotor GSA – Sorvall) e ao sobrenadante foi adicionado 1% 

de Triton X-100, 4% de polietilenoglicol (PEG) e 0,1 M NaCl. Foi promovida agitação por 

duas horas e meia a 4ºC e posteriormente uma nova centrifugação a 9.000 rpm por 15 

minutos (rotor GSA - Sorvall). O precipitado foi dissolvido em tampão fosfato 0,25 M, pH 

7,5 contendo 0,01 M de MgCl2 e centifugado a 29.000 rpm por uma hora e meia (rotor 

T-30 – Beckman). O precipitado resultante foi dissolvido em tampão fosfato 0,01 M, pH 

7,0 e centrifugado a 9.000 rpm por 10 minutos (rotor GSA - Sorvall). O sobrenadante foi 

coletado e submetido a uma centrfugação de 30.000 rpm (rotor SW41 – Beckman) por 

16 horas, em um gradiente isopícnico de cloreto de césio (CsCl) a 15%, colocado sobre 

um colchão (3 ml), também de CsC a 53% (p/p), dissolvido em tampão fosfato 0,01 M, 

pH 7,0. A banda resultante foi retirada e submetida a diálise em tampão fosfato 0,001 

M, pH 7,0. A concentração viral foi determinada em espectrofotômetro de luz 

ultravioleta, utilizando-se comprimento de onda na faixa de 230 a 320 nm e coeficiente 

de extinção (E260) de 2,9. A integridade e a concentração das partículas do vírus das 

amostras foram avaliadas através de exame em microscópio eletrônico de transmissão 

Zeiss EM 900, do NAP/MEPA, ESALQ/USP. O purificado foi armazendo a -20ºC. 

 
2.2.8 Produção de antissoro 

Para a obtenção dos anticorpos policlonais para o potyvirus causador de 

mosaico foliar e variegação floral foi utilizada uma fêmea de coelho da raça Nova 

Zelândia, com aproximadamente 4 meses de idade, seguindo metodologia descrita por 
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Bezerra, Lima e Xavier Filho (1995), com modificações. A preparação do purificado viral 

foi emulsificado com o adjuvante incompleto de Freund (1:1), e a mistura resultante foi 

injetada via intramuscular na coxa do coelho. Semanalmente foram aplicados 500 µl da 

emulsão contendo 100 µg do vírus, em um total de 4 imunizações. O sangue foi 

coletado 10 dias após a última injeção através de corte feitos na veia marginal da orelha 

do coelho. A amostra de sangue coletada foi coagulada a 4ºC por 12 horas, seguida de 

uma centrifugação a 3.000 rpm por 10 minutos, para a obtenção do soro sangüíneo. O 

soro obtido foi novamente centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos e transferido para 

microtubos de eppendorf (1,5 ml), os quais foram etiquetados e armazenados a – 20ºC. 

 

2.2.9 PTA-ELISA 
A infecção das plantas foi confirmada pelo teste de “Enzyme Linked 

Immunossorbent Assay” (ELISA) do tipo “Plate Trapped Antigen” (PTA), com algumas 

modificações da forma descrita por Mowat e Dawson (1987). As amostras foram 

maceradas em presença de tampão carbonato (0,015 M de Na2CO3, 0,035 M NaHCO3, 

pH 9,6) na diluição de 1:20, sendo então aplicados 100 µl de cada amostra por pocinho 

na placa de ELISA. Foram utilizados dois pocinhos por amostra. As amostras foram 

incubadas por 1,5h a 37ºC, seguida de três lavagens sucessivas com PBS-Tween 

(0,0015 M KH2PO4, 0,14 M NaCl, 0,004 M Na2HPO4, 0,003 M KCl, pH 7,4  acrescido de 

0,5 ml Tween 20%). Após as lavagens, 100 µl do antissoro específico para o potyvirus 

da vinca, diluído 1:1000 em tampão PBS-TPB (tampão PBS acrescido de 0,05% Tween 

20, 2% polyvinylpyrollidone, 0,2% Bovine Serum Albumin) foram aplicados em cada 

pocinho. A placa foi novamente incubada a 37ºC por 1,5h, sendo posteriormente lavada 

3 vezes consecutiva. Após, foram aplicados 100 µl de Imunoglobulina G (IgG) 

conjugada com fosfatase alcalina (SIGMA A-8025) diluída 1:34000 em tampão PBS-

TPB em cada pocinho promovendo novamente a incubação e lavagem. Decorrido o 

tempo foram adicionados a cada pocinho 100 µl do substrato p-fosfato de nitrofenil 

(SIGMA S0942), diluído em tampão dietanolamida pH 9,8. A placa foi incubada em 

temperatura ambiente, no escuro e as leituras feitas após 30 minutos em leitor de 

ELISA da marca Metertech Σ960, com filtro de 405nm. Uma amostra foi considerada 
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positiva quando o valor de absorbância apresentou-se maior do que três vezes a média 

de absorbância do controle sadio. 

 

2.2.10 Relacionamento sorológico com outros potyvirus 
O relacionamento sorológico do vírus da vinca com os outros potyvirus foi 

realizado através do teste de PTA-ELISA, utilizando-se antissoros de potyvirus 

disponíveis no Laboratório de Virologia Vegetal da ESALQ/USP. Tecidos foliares sadios 

e infectados de C. roseus foram analisados com antissoro contra o Cowpea aphid-

borne mosaic virus (CABMV), Lettuce mosaic virus (LMV), Papaya ringspot virus - type 

W (PRSV-W), Passion fruit woodiness virus (PWV), Potato virus Y (PVY) e Zucchini 

yellow mosaic virus (ZYMV). Também foi incluído o antissoro produzido contra o vírus 

em estudo. Extratos de plantas infectadas com cada um desses potyvirus, bem como 

de plantas sadias, foram usados como controles positivos e negativos, respectivamente. 

 

2.2.11 Determinação do peso molecular da proteína capsidial 
O peso molecular da proteína capsidial (CP) do vírus foi estimado através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS. A identidade da proteína capsidial 

foi revelada através da reação serológica com antissoro policlonal contra o vírus da 

vinca, em teste de “Western blot”, após transferência das proteínas do gel para 

membrana de nitrocelulose (CONCI, 1999).  

As proteínas totais das amostras foliares e do purificado viral foram extraídas em 

tampão TE 1X (Tris 1,0 M, pH 7,4, EDTA 0,5 M, pH 8,0) na proporção de 0,1 g de folhas 

ou 10 µl de purificado viral para 100 µl de tampão. Duzentos microlitros destas 

suspensões foram misturados com igual volume de tampão de dissociação (Tris 0,5 M, 

pH 6,8, SDS 3,8% , ß–mercaptoetanol 10%, azul de bromofenol 0,1%, glicerol 19%). As 

amostras foram incubadas em água fervente por 5 minutos para a dissociação completa 

dasa proteínas, seguida de centrifugação a 5.000 rpm por 5 minutos. 

As amostras foram então submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 

contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), utilizando-se um aparelho “Bio Rad 

Mini Protean II”. O gel de separação foi composto por acrilamida 12,5%, água destilda, 

Tris 1,5 M, pH 8,8, SDS 0,1%, APS 0,05% e TEMED (3,5 µl). O gel de empilhamento foi 
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composto por acrilamida 4%, água destilada, Tris 1,0 M, pH 6,8, SDS 0,1%, APS 

0,076% e TEMED (3,5 µl). Cada canaleta do gel recebeu 10 µl da amostra a ser 

analisada. Uma canaleta recebeu 10 µl de proteínas marcadoras com peso molecular 

na faixa de 6.0 a 181.8 kDa (BenchMark tm Pré-Stained Protein Ladder, Invitrogen). A 

eletroforese foi realizada por 20 minutos a 95 Volts, até a linha frontal do azul de 

bromofenol atingir o gel separador, em seguida a voltagem foi elevada para 125 Volts. 

A corrida foi interrompida quando as amostras chegaram na base do gel. 

As proteínas separadas no gel de poliacrilamida foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose, empregando-se tampão de transferência (Tris 0,3%, glicine 

1,5%, metanol 20%). A transferência foi feita em um aparelho “Bio Rad Mini trans-blot 

cell”, por 90 minutos a 0,25 mA. A membrana contendo as proteinas das amostras foi 

submetida a uma reação sorológica de “Western blot”, a fim de revelar a presença da 

proteína capsidial do vírus analisado. Inicialmente a membrana foi lavada por 2 a 3 

minutos com TBS (Tris 0,002 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M) suplementado com Tween 20 

(0,05%).  Em seguida a membrana foi incubada em TBS/Tween contendo 1% de BSA 

(Albumina de soro bovina), por 30 minutos, a temperatura ambiente. A membrana foi 

transferida para uma suspensão de anticorpo específico para o potyvirus da vinca, 

diluído 1:1000, em TBS/Tween contendo 1% de  BSA. Nessa solução a membrana foi 

incubada sob agitação constante durante 3 a 4 h, à temperatura ambiente. A membrana 

foi lavada por 2 a 3 minutos, 3 vezes consecutiva, com TBS/Tween. Depois foi incubada 

por 2 a 3 h, sob agitação constante a temperatura ambiente, em uma solução contendo 

imunoglobulina G (IgG) conjugada com fosfatase alcalina (SIGMA A 8025), diluída 

1:34.000 em TBS/Tween + 1% de  BSA. Depois deste período a membrana foi 

novamente lavada por 3 vezes consecutivas com TBS/Tween, durante 2 a 3 minutos. 

Por último, foi adicionado 10 ml de tampão substrato (Tris 1 M, pH 9,5) acrescido de 25 

µl de 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato (BCIP) e 50 µl de nitro blue tetrazolium, pH 9,5 

(NBT). A reação foi parada lavando-se a membrana com água destilada. 
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2.2.12 Extração do RNA total 
A extração do RNA total foi realizada pelo método do TRIzol® Reagents, 

utilizando os procedimentos descritos no protocolo do fabricante. Cem miligramas de 

tecido foliar coletados de plantas de vinca infectadas com o potyvirus causador do 

mosaico e deformação foliar e de plantas sadias foram maceradas em nitrogêno líquido 

e transferidos para microtubos de 2 ml. Foi adicionado às amostras 1 ml de Trizol® 

Reagents e, posteriormente as amostras foram homogeneizadas em vortex. O volume 

das amostras não excedeu a 10% do volume do trizol. Após a homogeneização, 

procedeu-se uma centrifugação a 12,000 x g por 10 minutos a 4ºC e uma incubação 

das amostras por 5 minutos a temperatura ambiente para permitir a completa 

dissociação do complexo nucleoproteico. Foram adicionadas a solução 200 µl de 

clorofórmio. As amostras foram agitadas vigorosamente por 15 segundos e incubadas a 

temperatura ambiente por 5 minutos. Após, as amostras foram centrifugadas a 12,000 x 
g por 15 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo, sendo 

adicionados 500 µl de álcool isopropílico. As amostras foram incubadas novamente por 

10 minutos em temperatura ambiente e posteriormente centrifugadas a 12,000 x g por 

10 minutos a 4ºC. O pellet resultante foi lavado com 1 ml de álcool etanol 75% 

preparado com água milliQ, tratada com dietilpirocarbonato (DEPC). A mistura foi 

agitada vigorosamente e centrifugada a 7,500 x g por 5 minutos a 4ºC. O pellet foi seco 

a 37ºC e depois ressuspendido em 30 µl de água milliQ tratada com DEPC. As 

amostras foram conservadas a -20ºC. 

  

2.2.13 RT-PCR 
A primeira fita de cDNA complementar (cDNA) foi sintetizada a partir do RNA 

total extraído das plantas de vinca infectadas e plantas sadias (controle). Três 

microlitros da suspensão do RNA total foram misturados a 20 pmoles do 

oligonucleotídeo iniciador (“primer”) PV1 (5´-(T)17A/G/C-3´) [GIBBS; MACKENZIE, 

1997], que se anela a cauda poli-A, presente no terminal 3’ do RNA das espécies do 

gênero Potyvirus. Foram também adicionados a mistura 1,0 µl de dNTPs (dATP, dGTP, 

dCTP e dTTP) 10 mM e 8,0 µl de água MilliQ tratada com DEPC. A mistura foi mantida 

a 65ºC por 5 minutos e posteriormente colocada no gelo. Em seguida foram 
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adicionados 4,0 µl de tampão 5X da enzima transcriptase reversa (Tris-HCl 250 mM, pH 

8,3, KCl 375 mM, MgCl2 15 mM) e 2,0 µl de DTT (ditiotreitol). A mistura permaneceu a 

37ºC por 2 minutos. Finalmente foram adicionadas 200 unidades da enzima M-MLV 

Transcriptase Reversa (Invitrogen). A solução foi incubada por 50 minutos a 37ºC e 

aquecida a 70ºC por 15 minutos para a degradação da enzima. 

O cDNA foi usado em seguida em reação de PCR (Polymerase chain reaction). 

Três pares de primers, cujas posições e seqüências encontram-se indicadas na figura 

3, foram utilizados para amplificar diferentes fragmentos sobrepostos na região terminal 

3’ do RNA viral. O primer PV2 foi desenvolvido por Gibbs e Mackenzie (1997) e anela-

se na porção 3’ terminal do gene da replicase (NIB) dos potyvirus. Os primers WCIEN e 

WCIEN-invertido anelam-se no motivo WCIEN conservado do gene da proteína 

capsidial, conforme descrito por Mota et al. (2004). O primer  CatMV-CP foi 

desenvolvido a partir de uma seqüência parcial obtida do RNA do potyvirus da vinca  e 

se anela no gene da proteína capsidial, no sentido antisenso.  Para as reações de PCR, 

2,5 µl do produto da reação de RT foram misturados a 2,5 µl de tampão 10X de PCR 

(200 mM Tris-HCl pH 8,4, 500 mM KCl), 1,5 µl de MgCl2 50 mM, 20 pmoles de cada  

primer, 0,5 µl dNTPs 10mM, 1,0 unidade de Taq DNA Polymerase, Recombinant 

(Invitrogem), completando  reação com água MilliQ, 25 µL. O regime do termociclador 

(MJ Research PTC 200, Watertown, MA, USA) para os pares de primers PV1 - WCIEN 

e WCIENinv - PV2 foi de 94ºC por 2 minutos, trinta e cinco ciclos de 94ºC por 30 

segundos, 56ºC por 45 segundos e 72ºC por 1 minuto, com um passo final de 72ºC por 

10 minutos. E, para o par de primer CATMV-CP - PV2 foi utilizado o mesmo regime, 

alterando apenas a temperatura de anelamento para 58ºC e o tempo de extensão para 

1 minuto e 20 segundos. O produto do RT-PCR foi visualizado em gel de agarose a 1% 

com Syber safe.  
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Figura 3 – Estratégia de clonagem parcial da região 3’ do RNA do potyvirus que infecta vinca, indicando a 

localização de anelamento dos primers. PV1 (5’-T17A/G/C-3’) e WCIEN (5’-
ATGGTTTGGTGYATYGARAAT-3’) que amplificam um fragmento de de aproximadamente 850 
pb; CatMV-CP (5’-CCTCACTCATCTGGAACTTC-3’) e PV2 (5’-GGBAAYAGYGGDCARCC-3’), 
que amplificam um fragmento de aproximadamente 1400 pb; WCIENinv (5’-
ATTRTCYATYCACCAAACCAT-3’) e PV2 que amplificam um fragmento de aproximadamente 
850 pb 

 
 

2.2.14 Purificação do produto de PCR 
Aproximadamente 100 µl do produto obtido no PCR foi purificado através do 

PureLink PCR Purification Kit, utilizando o protocolo do fabricante. Foram adicionados 

400 µl do Tampão de ligação High-Cutoff (B3) a cada amostra, que foram 

homogeneizadas brevemente. As amostras foram transferidas para as PureLink™ Spin 

Column e centrifugadas  10,000 x g for 1 minuto para propiciar a ligação do dsDNA à 

coluna. O lisado que passou pela coluna foi descartado. Foi adicionado à coluna, 650 µl 

de Wash Buffer para limpeza da membrana com posterior centrifugação a 10,000 x g for 

1 minuto. O sobrenadante foi descartado e a coluna foi novamente centrifugada por 3 

minutos para remover os resíduos do wash buffer. A coluna foi transferida para um novo 

microtubo e o dsDNA foi eluido com 40 µl de Tampão de eluição (10 mM Tris-HCl, pH 

8,5). As amostras foram incubadas por 1 minuto e posteriormente centrifugadas por 2 

minutos em velocidade máxima. O dsDNA purificado foi quantificado e visualizado em 

gel de agarose a 1% com Syber safe. As amostras foram armazenadas a -20ºC até a 

realização dos procedimentos de seqüenciamento. 
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2.2.15 Reação de seqüenciamento e precipitação do dsDNA 
Para cada amostra de dsDNA obtida foi realizada uma reação de 

seqüenciamento, utilizando 400 ng de DNA, 3,2 pmol de primer, 2,0 µl de tampão 2,5 X,  

2,0 µl de Big Dye e água miliQ até completar 10 µl. Foram realizadas duas repetições 

para cada primer, senso ou antisenso, em cada amostra de dsDNA. As amostras foram 

submetidas a 96ºC por 3 minutos e vinte e cinco ciclos de 96ºC por 5 segundos, 56ºC 

por 10 segundos (temperatura de anelamento, foi variável para cada primers), 68ºC por 

4 minutos. Os primers e as temperaturas de anelamento foram os mesmos utilizados 

nas reações de amplificação. 

Após o término das reações as amostras foram precipitadas. Foi adicionada em 

cada amostra 80 µl de isopropanol 75% e a mistura foi homogeneizada e mantida a 4ºC 

no escuro por 15 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 15000 g 

por 30 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado cuidadosamente e ao pellet foi 

adicionado 150 µl de etanol 70% gelado. Após o descarte do sobrenadante, as 

amostras foram secas a 37ºC por 15 minutos e armazenadas no escuro a -20ºC até a 

aplicação no gel de seqüenciamento. Os dsDNAs foram seqüenciados em ABI Prism 

377 DNA SequencerTM (Applied Biosystems).  

As seqüências de nucleotídeos obtidas a partir do seqüenciamento foram 

analisadas pelo programa phred/phrap/consed (GORDON; ABAJIAN; GREEN, 1998), o 

qual gerou seqüências consensos, que posteriormente foram unidas pelo programa 

Cap 3 (HUANG; MADAN, 1999). A partir da seqüência obtida foi gerado um arquivo 

PFAM, para verificar a qualidade da seqüência (FINN et al., 2006). A seqüência final foi 

submetida à análise de comparação com seqüências de outros potyvírus disponíveis no 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank), utilizando-se ferramenta Blast (ALTSCHUL 

et al., 1997) com o blastN e blastX. Posteriormente, foi construído dendograma da 

seqüência de nucleotídeos usando o método de substituição neighbor-joining e Jukes-

Cantor, com 10.000 repetições disponível no programa MEGA 3 (KUMAR; TAMURA; 

NEI, 2004). A matriz de identidade da região 3’ NTR foi gerada pelo programa clustalX 

1.83 (THOMPSON et al., 1997).   
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2.3 Resultados 
 

2.3.1 Purificação do vírus e produção de antissoro 
A purificação foi realizada a partir de folhas frescas de C. roseus, após três 

semanas da inoculação. A concentração do purificado viral foi de 2,057 µg/µl. Quando o 

purificado viral foi contrastado negativamente e observado em microscópio eletrônico 

de transmissão, foram visualizadas partículas flexuosas e alongadas com 

aproximadamente 750 nm de comprimento, com morfologia típica de espécies do 

gênero Potyvirus e parecidas às observadas no extrato bruto de vinca com mosaico e 

deformação foliar severa (Figura 4). 

O antissoro produzido foi inicialmente analisado contra o antígeno homólogo, 

através do purificado viral e de extratos de folhas de vinca infectada, através de PTA-

ELISA, em duas diluições (1:500 e 1:1000). O resultado obtido encontra-se na Tabela 1. 

Ambas as diluições do antissoro apresentaram resultados positivos tanto para o vírus 

purificado quanto para o extrato foliar de planta de vinca infectada. 

 

                          
Figura 4 – Partículas alongadas e flexuosas do purificado do vírus causador de mosaico e deformação 

foliar em C. roseus, observadas em microscopia eletrônica de transmissão 
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Tabela 1 – Valores de absorbânica (A450) obtidos por PTA-ELISA ao avaliar a reação do antissoro 
produzido contra o vírus causador de mosaico e deformação foliar da vinca (C. roseus) 

  
 

Diluição do antissoro 
Amostra Diluição da amostra 

1:500 1:1000 

1:100 1.518 1.462 

1:1.000 1.317 1.288 Vírus purificado 

1:10.000 0.757 0.686 

Vinca sadia  1:20 0,047 0,047 

Vinca infectada 1:20 0.447 0.484 

 

 

2.3.2 Microscopia eletrônica 
 

O exame dos tecidos foliares de C. roseus e de N. benthamiana infectados com 

o potyvirus da vinca, realizados através de cortes ultrafinos, possibilitou correlacionar à 

expressão dos sintomas das plantas infectadas com a presença de partículas 

filamentosas e flexuosas, de aproximadamente 10 nm de diâmetro e vários 

comprimentos. Inclusões cilíndricas, características de infecção com potyvirus e do tipo 

II da classificação de Edwardson (Edwardson, 1974), foram observadas nos 

citoplasmas das células da epiderme e do parênquima foliar (Figura 5).  
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Figura 5 – Micrografia eletrônica de transmissão de secções de células foliares infetadas pelo vírus 

causador de mosaico e deformação foliar de C. roseus. Célula do parênquima foliar de C. 
roseus infectada naturalmente, onde inclusões cilíndricas e partículas flexuosas podem ser 
vistas no citoplasma (A); Para N. benthamiana infectada, um grupo de inclusões cilíndricas 
está presente no citoplasma (B) 

 
 

2.3.3 Gama de hospedeiros 
A relação das espécies infectadas e não infectadas após inoculação mecânica 

com o extrato obtido das plantas de C. roseus infectadas encontra-se na Tabela 2. Das 

28 espécies de plantas inoculadas, apenas C. roseus, N. benthamiana, C. 

amaranticolor e C. quinoa foram infectadas. Os sintomas em C. roseus e N. 

benthamiana foram de mosaico e deformação foliar, sendo que N. benthamiana 

também apresentou redução foliar drástica. Já os C. amaranticolor e C. quinoa exibiram 

apenas lesões locais cloróticas nas folhas inoculadas (Figura 6).  

O teste sorológico de PTA-ELISA, realizado para a confirmação da infecção, 

apresentou resultado positivo apenas para extratos das plantas que manifestaram 

sintomas foliares. 
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Tabela 2 – Reação de diferentes espécie vegetais inoculadas mecanicamente com o potyvírus causador 
de mosaico e deformação foliar em C. roseus e comparação com os três potyvirus relatados 
na literatura que infectam plantas de Vinca: PVMV , PSbMV e WMV 

(continua) 
Sintomas 

Observado Esperados Familia Espécie 
Poty Vinca PVMV 1 PSbMV 2 WMV 3

C. pepo cv. Caserta As -- -- -- 

Cucumis sativus As As -- M, MF 

Cucurbitaceae 
 

C. moschata cv. 
Menina Brasileira 

As -- -- -- 

Crotalaria juncea As -- -- -- 

Glycine max As -- -- -- 

Phaseolus vulgaris 
cv. BT-2 

As -- -- -- 

P.vulgaris cv. 
Carioca 

As -- -- -- 

Vigna unguiculata 
cv. Gurgueia 

As LLN -- -- 

Leguminosae 

V. unguiculata cv. 
Branco 

As LLN -- -- 

 V. unguiculata cv. 
Pitiuba 

As LLN -- -- 

 V. unguiculata cv. 
Olho Marrom 

As -- -- -- 

 V. unguiculata cv. 
Monteiro 

As -- -- -- 

 V. unguiculata cv. 
Mulato 

As -- -- -- 

Passifloraceae Passiflora edulis f. 
flavicarpa 

As -- -- -- 
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Tabela 2 – Reação de diferentes espécie vegetais inoculadas mecanicamente com o potyvírus causador 
de mosaico e deformação foliar em C. roseus e comparação com os três potyvirus relatados 
na literatura que infectam plantas de Vinca: PVMV , PSbMV e WMV 

          (conclusão) 
Sintomas 

Observado Esperados Família Espécie 
Poty Vinca PVMV 1 PSbMV 2 WMV 3

Capsicum 
annuum 

As -- M; MF -- 

Datura 
stramonium 

As -- -- -- 

Lycopersicon 
esculentum 

As -- -- -- 

Nicotiana 
clevelandii 

As LLN; 
MN 

-- -- 

N. benthamiana M -- -- M 

N. glutinosa As -- -- As 

N. tabacum cv. 
Havana 

As -- -- -- 

N. tabacum cv. 
TNN 

As -- -- -- 

Solanaceae 

N. tabacum cv. 
Turkish 

As -- -- -- 

Amaranthaceae Gomphrena 
globosa 

As -- As -- 

Chenopodium 
amaranticolor 

LLC LLC; 
MN 

LLN LLC Chenopodiaceae 

C. quinoa LLC -- LLC; MN LLC 

Caricaceae Carica papaya As -- -- -- 

Apocynaceae  C. roseus MF -- -- -- 

 
(As) ausência de sintomas; (LLN) lesões locais necróticas; (LLC) lesões locias 
cloróticas; (M) manchas; (MN) Machas necróticas; (MF) mosaico foliar; (DF) 
deformações foliares 
1 PVMV – Pepper veinal mottle virus 
2 PSbMV – Pea seed-borne mosaic virus 
3 WMV – Watermelon mosaic virus (sin. Watermelon mosaic virus 2) 
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A B C

D FE  
Figura 6 – Sintomas de mosaico foliar em N. benthamiana (A) e em C. roseus (D); Lesões locais 

cloróticas em C. amaranticolor (B) e C. quinoa (C); Sintomas de variegação floral em C. 
roseus (E); e mosaico foliar severo em C. roseus após 90 dias de inoculação (F) 

 

 

2.3.4 Relacionamento sorológico com outros potyvirus 
Os valores de absorbância (A450nm) obtidos no teste de PTA-ELISA, da reação 

sorológica do potyvirus da vinca com antissoros contra outros potyvirus, bem como 

desses potyvirus com o antissoro contra o vírus da vinca estão na Tabela 3. 

Pelos critérios adotados nesse trabalho constatou-se que extrato de vinca 

infectada com o potyvirus reagiu positivamente com o antissoro homólogo, conforme 

esperado. Também reagiu positivamente com antissoros contra o PWV e CABMV.   
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Tabela 3 – Relacionamento sorológico do vírus causador de mosaico e deformação foliar da vinca com 
outros seis potyvirus por PTA-ELISA 

 

Absorbância (A450nm) a

Tecido sadio Tecido infectado 

A
nt

is
so

ro
 b

Espécies c vinca PWV PVY LMV ZYMV PRSV CABMV Vinca 

PWV 0,071 0,155 0,150 NT NT NT NT NT 0,190 

PVY 0,214 0,141 NT 1,081 NT NT NT NT 0,346 

LMV 0,334 0,045 NT NT 0,801 NT NT NT 0,054 

ZYMV 0,487 0,055 NT NT NT 0,691 NT NT 0,076 

PRSV-W 0,593 0,081 NT NT NT NT 2,013 NT 0,145 

CABMV 0,871 0,140 NT NT NT NT NT 1,473 0,243 

Vinca 0,080 0,058 0,230 0,120 0,173 0,174 0,182 0,245 0,322 
a Os valores de absorbância correspondem a média de duas repetições 
b PWV = Passion fruit woodiness virus; PVY = Potato virus Y; LMV = Lettuce mosaic virus; 

ZYMV = Zucchini yellow mosaic virus; PRSV-W =  Papaya ringspot virus - type W; CABMV = 

Cowpea aphid-borne mosaic virus 
C Espécies sadias utilizadas para cada um dos vírus. Maracujá = PWV; Pimentão = PVY; Alface 

= LMV; Abóbora = ZYMV e PRSV-W; Vigna = CABMV 

 NT= Não testados 

 

2.3.5 Transmissão por afídeos 
Das espécies de afídeos utilizadas, apenas A. gossypii and M. nicotianae foram 

capazes de transmitir o potyvirus da vinca. A eficiência de transmissão por A. gossypii 

foi de 20,0%, 40,0% e 60,0% quando foram usados 1, 3 e 6 afídeos virulíferos por 

planta sadia de vinca, respectivamente. A eficiência de transmissão de M. nicotianae foi 

de 20,0%, 20,0% e 60,0%, quando utilizados 1, 3 e 6 afídeos virulíferos por planta sadia 

de vinca, respectivamente. A espécie T. citricidus não foi capaz de transmitir o potyvirus 

neste experimento. A confirmação da infecção foi realizada por teste sorológico PTA-

ELISA. 
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2.3.6 Transmissão por semente e por poda 
Foram semeadas em vasos metálicos contendo uma mistura de terra, areia e 

esterco curtido, 50 sementes coletadas de plantas de vinca infectadas e 100 sementes 

de vinca sádias. O número pequeno de amostras de sementes oriundas de plantas 

infectadas deve-se ao fato de que as mesmas produziram menos vagens do que as 

plantas sadias. Das sementes colhidas de plantas infectadas, apenas 29 (58%) 

germinaram. Por outro lado, das 100 sementes colhidas de plantas sadias, 95% 

germinaram. Aos 45 dias após a germinação foi realizada a análise visual e sorológica 

através do teste de PTA-ELISA. Nenhuma das 29 plantas analisadas mostrou-se 

infectada pelo vírus.   

Na análise de trasmissão do vírus pela tesoura de poda, verificou-se no primeiro 

experimento que 3 plantas foram infectadas de 10 plantas podadas e, no segundo 

experimento, 4 plantas de 10 foram infectadas, totalizando uma média de 35% das 

plantas com sintomas de mosaico foliar, depois de 30 dias. A infecção pelo potyvirus foi 

confirmada por PTA-ELISA. Esse resultado indica que ferramentas utilizadas no manejo 

das plantas possibilitam a disseminação do vírus.  
 

2.3.7 Peso molecular da proteína capsidial 
Quando uma alíquota do vírus purificado e extratos de plantas infectadas foram 

aplicados em gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-PAGE) [Figura 7A], detectou-se 

a presença da proteína capsidial do potyvírus da vinca com massa molecular estimada 

em 34 kDa, conforme determinação comparativa com proteínas de massas moleculares 

conhecidas. Tamanho este semelhante aos vírus do gênero Potyvirus.  

Na reação serológica com antissoro policlonal contra o vírus da vinca, em teste 

de Western blot, observou-se reação com a proteína de aproximadamente 34 kDa, 

tanto na amostra do vírus purificado como na amostra de proteínas totais obtidas de 

planta infetada pelo potyvírus da vinca (Figura 7B). Não houve reação com as proteínas 

extraídas da planta sadia. 
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Figura 7 – Gel de poliacrilamida para identificação da proteína capsidial do potyvirus da vinca (A); Teste 

de Western blot utilizando antissoro policlonal produzido contra a proteína capsidial do 
potyvirus causador de mosaico e deformação foliar em C. roseus (B). M: marcador de peso 
molecular de proteína; VS – extrato foliar sadio de vinca; VI – extrato foliar de vinca infectada 
com o potyvirus; P – purificado do potyvirus da vinca 

 

2.3.8 Amplificação e análise da seqüência 
Com a utilização dos pares de primers PV1 - WCIEN, CatMV-CP - PV2 e 

WCIENinv - PV2 foram obtidos três fragmentos de DNA de 800 pb, 1400 pb e 1000 pb, 

respectivamente (Figura 8). Estes fragmentos foram purificados, quantificados e 

submetidos à reação de sequenciamento.  

 

 
Figura 8 – Gel de agarose para quantificação dos fragmentos de dsDNA purificados. 1 = Marcador 

molecular 1kb da Invitrogen; 2 – λHind_50ng; 3 - λHind_75ng; 4 - λHind_100ng; 5 a 8 - 
Fragmentos de dsDNA de ~1,4 Kb; 9 a 11 - Fragmentos de dsDNA de ~ 1,0 Kb; e, 12 a 14 - 
Fragmentos de dsDNA de ~ 0,8 Kb 
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O sequenciamento da região terminal 3’ do genoma viral deu origem a uma fase 

aberta de leitura de 1654 nucleotideos (nt), que sintetiza uma parte da poliproteina viral 

com 455 aminoácidos, que inclui parte da região 3’ do gene da replicase viral (Nib) e a 

região codificadora completa do gene da proteína capsidial (CP), seguida de uma 

região 3’ não traduzida (3’NTR) de 286 nt (Anexo A, B e C), excluindo a cauda poliA. A 

seqüência obtida foi de alta qualidade como indica a análise do PFAM (anexo D). A 

análise comparativa das seqüências de nucleotídeos dos genes da proteína capsidial e 

da região 3’NTR do vírus em estudo, bem como da seqüência de aminoácidos 

deduzidos da proteína capsidial, com as respectivas seqüências de outros potyvirus, 

estão na Tabela 4. A seqüência de nucleotídeos do gene da CP variou de 67% a 76% e 

mostrou maior identidade com Omphalodes virus Y (76,0%), Onion yellow dwarf virus e 

Ornithogalum virus (73,0%). O dendrograma obtido a partir do alinhamento da 

seqüência de nucleotídeos do gene da proteína capsidial é apresentado na Figura 9 e 

corrobora os dados da Tabela 4. A seqüência de aminoácidos deduzidos do gene da 

CP do potyvírus da vinca diferiu dos dados de identidade apresentados para os 

nucleotídeos. As maiores identidades de aminoácidos foram com East Asian Passiflora 

virus (71%), Sugarcane mosaic virus, Carrot thin leaf virus e Johnsongrass mosaic virus 

(67%). 

A seqüência deduzida de aminoácidos obtida foi submetida a um alinhamento 

múltiplo (CLUSTAL X 1.83) com outros potyvirus. O sítio de clivagem entre as proteínas 

Nib-CP foi encontrado nas posições 199 - 200 da seqüência de aminoácidos, 

caracterizando-se pela presença dos aminoácidos Glutamina: Serina (Q/S) e a 

seqüência ao redor do local de clivagem foi VYHQ: S, que é similar ao motivo 

encontrado para outros potyvirus. O motivo consenso NGDD, localizado na replicase 

viral (Nib) é considerado um sitio ativo para RNA polimerases dependente de RNA, e foi 

encontrado na posição 28 da seqüência de aminoácidos. Outros motivos conservados 

na proteína da replicase também foram encontrados, como LGL, ILQWDR e GKAPY, 

nas posições 53, 95 e 148, respectivamente. Na seqüência de aminoácidos deduzidos 

da proteína capsidial foram encontrados os motivos conservados DAG, envolvido na 

transmissão de potyvirus por afídeos, MVWCIENGTSP, AFDF e QMKALL com início 

nas posições 6, 103, 186 e 206, respectivamente, após o sitio de clivagem (Anexo E).  
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A identidade da região não traduzida (3’ NTR) foi obtida através de matriz de identidade 

gerada pelo Clustal X e apresentaram identidades variando de 16,8% (Pepper severe 

mosaic virus) a 28,6% (Pepper yellow mosaic virus).  
 

Tabela 4 - Porcentagem de identidade entre nucleotídeos (nt) e aminoácidos (aa) do gene da proteína 
capsidial e da região não traduzida (3’ NTR) do potyvirus causador de mosaico e deformação 
foliar em Vinca com outros potyvirus 

 

Proteína capsidial
Vírus 

Acesso no 

GenBank nt aa 

3' NTR 

nt 

Carrot thin leaf virus AF203530 72,0 67,0 18,1 

Colombian datura virus AM113754 69,0 65,0 26,4 

East Asian Passiflora virus AB185021 71,0 71,0 * 

Hyacinth mosaic virus EF203681 70,0 64,0 * 

Johnsongrass mosaic virus AY387811 71,0 67,0 * 

Omphalodes virus Y AY974328 76,0 62,0 21,1 

Onion yellow dwarf virus DQ519034 73,0 65,0 21,6 

Ornithogalum virus 2 AY994103 73,0 64,0 * 

Pepper severe mosaic virus X66027 70,0 64,0 16,8 

Pepper yellow mosaic virus   AF348610 67,0 65,0 28,6 

Potato virus Y EF026076 69,0 63,0 21,5 

Ranunculus mild mosaic virus EF445546 70,0 63,0 20,5 

Sugarcane mosaic virus X05040 71,0 67,0 * 

Sunflower chlorotic spot virus AF538686 70,0 66,0 * 

Watermelon leaf mottle virus AF028004 72,0 63,0 25,8 

* Não encontrado no GenBank 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=322836
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Pepper severe mosaic virus

 
 

Figura 9 – Dendrograma construído baseado no alinhamento das seqüências de nucleotídeos da região 
do gene da proteína capsidial de Catharanthus mosaic virus e outros potyvirus. A árvore foi 
gerada com o software MEGA 3 usando neighbor-joining e método de substituição Jukes-
Cantor, com 10.000 bootstrap 

 

 

 

 

 Potato virus Y 

92

 Sunflower chlorotic spot virus

86

 Pepper yellow mosaic virus

98

 East Asian Passiflora virus

67 

 Hyacinth mosaic virus 

 Omphalodes virus Y 

14

35

 Ornithogalum virus 2 

 Onion yellow dwarf virus

 Carrot thin leaf virus

 Ranunculus mild mosaic virus

16

42 

 Colombian datura virus 

29

43

46

Watermelon leaf mottle virus

 Catharanthus mosaic virus 

 Johnsongrass mosaic virus

 Sugarcane mosaic virus

50

100

0.05



 41

2.4 Discussão 
 

No Brasil não se tem informação disponível sobre o cultivo comercial de C. 

roseus, embora esta espécie possa ser encontrada disseminada em quase todos os 

estados brasileiros. Perdas de produtividade associadas com a virose em estudo 

inexistem, mas elas podem ser importantes quando infecções ocorrerem no início do 

estádio de desenvovimento da planta. 

As observações, em microscópia eletrônica de transmissão, das seções 

ultrafinas preparadas a partir de folhas sintomáticas de plantas de C. roseus e N. 

benthamiana, revelaram a presença de partículas do tipo flexuosas de vários tamanhos 

e com dimensões de aproximadamente 10 nm de diâmetro. Inclusões cilíndricas 

características de infecções por potyvirus (EDWARDSON; CHRISTIE, 1996; VAN 

REGENMORTEL et al., 2000) foram observadas também no citoplasma de algumas 

células epidermais. A morfologia das partículas e as inclusões citoplasmáticas foram 

similares as de vários outros potyvirus que infectam diferentes espécies vegetais 

(EDWARDSON; CHRISTIE, 1996).  

O estudo realizado para determinar o peso molecular da proteína capsidial 

corroborou com os relatados para potyvirus (VAN REGENMORTEL et al., 2000; 

DUJOVNY, et al. 1998). O peso molecular da proteína capsidial do virus da vinca foi de 

aproximadamente 34 KDa e esta entre os valores obtidos para a maioria dos potyvirus 

(de 28 a 47 kDa). 

Os potyvírus possuem uma gama variável de hospedeiros, sendo que alguns 

infectam poucas espécies e outros chegam a infectar espécies de até 30 famílias 

diferentes. A maioria afeta plantas cultivadas, causando grandes prejuízos econômicos. 

O potyvírus da vinca foi facilmente transmitido por inoculação mecânica e apresentou 

uma gama de hospedeiros bastante limitada, apesar do pequeno número de espécies 

avaliadas. Das 28 espécies inoculadas mecanicamente, somente C. roseus e N. 

benthamiana apresentaram mosaico e deformação foliar. Além de variegação floral 

para C. roseus. Em N. benthamiana a infeção viral foi mais severa, provocando uma 

redução foliar drástica. As plantas de C. amaranticolor e C. quinoa exibiram lesões 

locais cloróticas apenas nas folhas inoculadas. Somente os extratos foliares das plantas 
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sintomáticas reagiram com o antisoro produzido contra o potyvirus da vinca no teste de 

PTA-ELISA. Seabra et al. (1999) também relatou a ocorrência de um potyvirus 

infectando vinca no Estado de São Paulo, porém, este vírus infectava sistemicamente 

apenas N. clevelandii e não infectava N. benthamiana. 

Na avaliação do relacionamento sorológico do potyvirus causador de mosaico e 

deformação foliar em vinca com outros potyvirus verificou-se que extrato de C. roseus 

infectado reagiu com o antisoro contra o CABMV e o PWV. Essa reação é 

compreensível, pois hoje se considera que os isolados do PWV descritos no Brasil 

correspondem a uma estirpe do CABMV (NASCIMENTO et al., 2006). Todavia, 

comparando-se a gama de hospedeiras desses dois potyvirus com aquela obtida para o 

potyvirus da vinca constata-se diferença significativa. Enquanto os isolados brasileiros 

do PWV infectam várias espécies de Passiflora e algumas leguminosas, o potyvirus da 

vinca não se mostrou capaz de infectá-las. O mesmo pode ser observado para o 

CABMV, que infecta diferentes espécies de caupi, enquanto que o potyvirus da vinca 

não foi capaz de infectar nenhumas das espécies de caupi utilizadas no teste de gama 

de hospedeiros. Logo, os resultados obtidos demonstram que apesar do 

relacionamento sorológico encontrado entre esses potyvirus, eles diferem na gama de 

hospedeiros. Também não foi encontrada similaridade com a gama de hospedeiros dos 

três outros potyvirus (PVMV, PSbMV e WMV) capazes de infectar a vinca. 

As espécies A. gossypii e M. nicotianae foram capazes de transmitir o potyvirus 

da vinca. Isso era esperado, visto que estas duas espécies são conhecidas como 

transmissoras de outros potyvirus. Observou-se também que o aumento do número de 

afídeos por planta aumentou a eficiência da transmissão. A espécie A. gossypii foi 

frequentemente encontrada colonizando plantas de C. roseus, principalmente durante 

os meses de outono e inverno, o que a torna uma importante vetora desse vírus na 

natureza. 

Apesar do pequeno número de sementes avaliadas, provenientes de vagens de 

plantas de vinca infectadas, a transmissão do potyvirus por sementes não foi 

constatada, embora podê-se observar que este vírus afeta sua produção e viabilidade. 

Em geral, a transmissão de vírus por sementes é baixa. Segundo Bennett (1969), uma 

das características mais interessantes da interação vírus/hospedeiro é o elevado grau 



 43

de proteção do embrião contra a invasão do vírus de tecidos maternais infectados. 

Apesar disso, alguns vírus de plantas são capazes de cruzar esta barreira e se 

perpetuar através das sementes de uma geração para outra. Apenas como exemplo, 

Bashir e Hampton (1996) relataram à incidência de transmissão de 0 - 6,9%, 0 - 13,3% 

e 0 - 2,0% do Blackeye cowpea mosaic (BICMV), CABMV e Cucumber mosaic virus 

(CMV), respectivamente, em germoplasma de caupi, utilizando 200 

sementes/germoplasma. Devido o baixo percentual de transmissão dos potyvirus por 

sementes, deve ser analisado um maior número de sementes de vinca para se poder 

afirmar com certeza a não transmissibilidade por sementes. Desse modo, como C. 

roseus pode ser propagado tanto por sementes como por clones vegetativos, deve-se 

adotar como medida de controle a utilização de germoplasma livre de vírus. 

Os fragmentos de PCR obtidos possibilitaram a obtenção de uma seqüência de 

1654 nt que, quando comparada com seqüências depositadas no GenBank, mostrou 

identidade com a de outros potyvirus. Na região da proteína deduzida de parte do gene 

da replicase viral (Nib) foi observado o motivo NGDD, que é considerado um sítio ativo 

para RNA polimerases dependente RNA, estando diretamente envolvido com a 

regulação da síntese do RNA viral (URCUQUI-INCHIMA; HAENNI; BERNARDI, 2001).  

Ao analisar a seqüência da proteína capsidial do vírus da vinca verificou-se que 

ela possui 768 nucleotídeos e codifica uma proteína com 256 aminoácidos, com um 

peso molecular de aproximadamente 34 kDa. Esta proteína pode ser clivada através do 

precursor poliprotéico no sitio Q/A, que corresponde a Glutamina: Alanina (SEGUNDO 

et al., 2007; FRÁNOVÁ et al, 2006; FELDHOFF et al., 1998) ou Q/S, cujo sitio foi 

observado na seqüência do potyvirus da vinca (REVERS et al., 1997; PAPPU; PAPPU; 

SREENIVASULU, 1997). Este sítio de clivagem presente na poliproteína viral é comum 

aos vírus pertencentes à família Potyviridae (VAN DER VLUGT; LEUNISSEN; 

GOLDBACH, 1993). A presença do tripeptideo DAG na região N-terminal da CP dos 

potyvirus está relacionada com a transmissão por afídeos (ATREYA; RACCAH; 

PIRONE, 1990; ATREYA et al., 1995; GAL-ON et al., 1992). Como este mesmo 

tripeptídeo encontra-se na seqüência do vírus da vinca (6 aminoacidos a partir do sitio 

de clivagem), os dados obtidos na trasmissão do vírus por afídeos tornam-se 

consistente. E bom lembrar que a transmissão por afídeos também envolve a proteína 
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HC-Pro. Em contraste ao motivo DAG, podem ser encontrados potyvirus com os 

motivos NAG, DAT e QAG-like que também são considerados importantes para a 

transmissão por afídeos (PETRZIK; FRÁNOVÁ, 2006; DOMBROVSKY et al., 2005; LIN 

et al., 2004) 

Quando as seqüências de nucleotídeos e de aminoácidos deduzidos do gene da 

proteína capsidial do potyvirus da vinca foram alinhadas com seqüências 

correspondentes a de outros membros do gênero Potyvirus, as maiores identidades 

para as seqüências de nucleotídeos e aminoácidos foram com as espécies 

Omphalodes virus Y (76,0%) e East Asian Passiflora virus (71,0%), respectivamente. A 

seqüência da região 3'NTR mostrou identidade variável de 16,8 a 28,6 %. Esses 

valores de identidade estão abaixo do estabelecido para se identificar o vírus da vinca 

com estirpe de um potyvirus já caracterizado. Ward et al. (1992) e Shukla, Ward e Brunt 

(1994) aparentemente foram os primeiros a estabelecerem a porcentagem de 

identidade das seqüências de nucleotídeos e de aminoácidos deduzidos do gene da 

proteína capsidial como um dos critérios para identificar espécies de potyvirus e traçar 

relações filogenéticas. Segundo Ward et al., (1992) as comparações entre seqüências 

completas de nucleotídeos do gene da proteína capsidial de muitos membros do gênero 

Potyvirus revelaram que espécies distintas apresentam de 38 a 71% de identidade e 

estirpes de um mesmo vírus 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 seqüência de nucleotídeos do genoma completo menor do que 

85%; identidade da seqüência de nucleotídeos da região 3’NTR menor do que 75% e 

identidade da seqüência de aminoácidos deduzidos da proteína capsidial menor do que 

85%. Em adição devem ser consideradas características da morfologia das partículas, 

efeitos citopáticos, transmissão e gama de hospedeiros. O relatório seguinte do ICTV 

(FAUQUET et al., 2005) alterou o critério de identidade da seqüência de aminoácidos 

deduzidos da proteína capsidial para 80% e excluiu a seqüência de nucleotídeos da 

região 3’NTR. Considerando-se o critério de identidade de aminoácidos deduzidos da 

proteína capsidial, que estabelece como limite 80%, pode-se considerar que o potyvirus 

da vinca é uma espécie ainda não descrita do gênero Potyvirus. Essa conclusão é 
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reforçada pela seqüência de nucleotídeos da região 3’NTR, anteriormente incluída nos 

critérios de demarcação de espécies de potyvirus, que ficou bem abaixo de 75%. 

Adams et al. (2005), mais recentemente, propuseram que a seqüência do gene da 

proteína CI reflete melhor a seqüência completa do genoma dos potyvirus e deve ser a 

preferida em relação à seqüência do gene da proteína capsidial. Estudo complementar 

é necessário para verificar se a seqüência de nucleotídeos do gene CI (Cylindrical 

Inclusion) corrobora os dados obtidos no presente estudo e mantém o potyvirus da 

vinca como nova espécie. 

Embora C. roseus seja usada principalmente como planta ornamental, a infecção 

com esse potyvirus afeta o desenvolvimento das plantas, podendo ocasionar perdas 

significativas caso as partes da planta sejam usadas para a extração de fármacos. 

Como essa espécie vegetal é propagada por sementes e por meio de estacas, as 

primeiras devem ser preferidas como forma de controle da doença, uma vez que não foi 

constatada a transmissão desse vírus por sementes, apesar do pequeno número de 

sementes avaliadas no teste de transmissão. Se a propagação vegetativa for usada, 

devem-se obter estacas de plantas sabidamente sadias. Deve-se também atentar para 

a limpeza dos instrumentos de corte usados na operação cultural, visto que estes 

podem ser responsáveis pela transmissão do vírus caso estejam contaminados. 

Finalmente, considerando-se que o potyvirus da vinca aparentemente possui uma gama 

de hospedeiro bastante restrita e não infecta cultura economicamente importante pode-

se sugerir que o impacto dessa virose esta restrita a C. roseus. 

 

 

3 CONCLUSÃO 
Os dados moleculares, em conjunto com os dados biológicos, sorológicos, 

morfológicos e citológicos obtidos sugerem que o potyvirus causador de mosaico, 

deformação foliar e variegação floral em plantas de Catharanthus roseus é uma nova 

espécie de potyvirus, sugerindo-se o nome Catharanthus mosaic virus (CatMV). 
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Anexo A – Seqüência de 1654 nucleotídeos da região 3’ do RNA do potyvirus causador 
de mosaico e deformação foliar e variegação floral em Catharanthus roseus. O “stop 
codon” da poliproteína do vírus encontra-se em negrito 
 
5’-ATGGTTTGCATGATGATGGAATACTCAAAAGCCAAATTCCAACAATTCTCTATGAC
AGAAGATAATGTTAGGTACTACTGCAATGGAGATGATTTGGTGATTGCAGTGAGGC
CTGACAGCGTGAGCTTCCTCGATAGCTTACAGAGTAGTTTCAAAGAGCTTGGACTT
GATTATGACTTTTCCCATAGAACTGAAAATGTGGAGGAATTATGGTTTATGTCGCAC
AAAGCTCAGCTACGTGAGGGTGTCTACATCCCGAAACTGGAACAGGAGAGAATAGT
CTCAATTCTACAGTGGGATCGCAGCACCGAACCTACGCATAGACTTGAAGCTATCT
GTGCATCAATGATCGAGGCATGGGGTTACGATGAATTACTTCATGAAATACGGAAA
TTCTATGCATGGATTCTAGAACAGCAACCCTATGCAACTTTAGCTAGTGAAGGAAAA
GCCCCATACATAGCTGAGACAGCACTAAGACACTTATATTGTGGTGAGACAATCAA
AGTGGGTGACATTGAAATATATCTTAGGGAAATTGTCAAAGAGCATAATCGGATGTT
TGAGGAAAACCTTGACGATGGTGTTTATCACCAGTCTGGAGAGACTAAAACAGTAG
ATGCAGGTGGGGATAAACAGCCAGAGAAGCCCAAAGAAAAAGATGTGGATGCTGG
TAGTTCAGGTAAGATGGTACTCCCAAAACTCAAGAAGATGTCTGGCAAGATGAGAA
TGCCAACTATTCACGGAAGGAACATATTAAATGTTGATCACATAATTCAATATGAAC
CAAATCAGGTTGACATTGCCAACACTCGTGCAACCAAATTGCAATTTGAGAATTGGT
ATAACAAAGTGAAGAATGAATATGATGTCAATGATCAACAAATGTCAATACTGATGA
ACGGACTGATGGTATGGTGTATTGAAAATGGCACTTCTCCAAATATAAATGGAATGT
GGACAATGATGGAGGGCGATAACCAAGAGGAATATCCTTTAAAACCAATCATTGAA
AATGCCAAACCCACATTCAGACAAATAATGGCACATTTCTCGGACGCAGCTGAAGC
GTACATAGAAATGAGAAATTCAAAAGAACCGTATATGCCTAGATACGGTCTTCAGCG
CAATTTAACTGACATATCGCTTGCACGGTACGCATTTGATTTTTACGAAGTCACTTC
TAGGACACCTAACCGAGCGAGGGAAGCACACATGCAAATGAAAGCAGCTGCGCTA
AGAAATGCAAGTTTTAGACTCTTTGGTTTGGATGGTAATGTCAGTGCTGAGAAGGAA
GATACAGAGAGGCACACCACTGATGATGTCAATCGTGCTATGCACAATATGTTAGG
TGTGCGCACTCTCTAAGTAAGTTACAAGTTCAGCTGGGTCATTTTGACCGAAAACTT
GATATGTAGTATCTATGTTCTTAGCTTTCTTTTTATGTAGTATTTACTCTTAAGGTAAC
CATGTGTGTGCTGCCAAGGTAGTTACTACATGGAGGTATTATGTTAAGATGTTTTAA
ACAGAAGTTCCAGATGAGTGAGGGCTTCCCTCCGGGTCTGGTAGCCACTTAGTGA
GGGCTTCCCTCCGGCACCACAAACCCAGTCTGTTATGTATGTGTCTACATAAAGAG
TGTTCGAGCTGCCTTGTC – 3’ 
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Anexo B – Seqüência de 455 aminoacidos (aa) deduzidos do terminal 3’ do potyvirus 
causador de mosaico e deformação foliar e variegação floral em Catharanthus roseus, 
envolvendo parte da replicase viral (Nib) com 199 aa e toda a proteína capsidial (CP) 
com 256 aa. Sítio de clivagem entre as duas proteínas indicado em negrito sublinhado.  
 
MVCMMMEYSKAKFQQFSMTEDNVRYYCNGDDLVIAVRPDSVSFLDSLQSSFKELGLD
YDFSHRTENVEELWFMSHKAQLREGVYIPKLEQERIVSILQWDRSTEPTHRLEAICASM
IEAWGYDELLHEIRKFYAWILEQQPYATLASEGKAPYIAETALRHLYCGETIKVGDIEIYL
REIVKEHNRMFEENLDDGVYHQSGETKTVDAGGDKQPEKPKEKDVDAGSSGKMVLPK
LKKMSGKMRMPTIHGRNILNVDHIIQYEPNQVDIANTRATKLQFENWYNKVKNEYDVND
QQMSILMNGLMVWCIENGTSPNINGMWTMMEGDNQEEYPLKPIIENAKPTFRQIMAHF
SDAAEAYIEMRNSKEPYMPRYGLQRNLTDISLARYAFDFYEVTSRTPNRAREAHMQMK
AAALRNASFRLFGLDGNVSAEKEDTERHTTDDVNRAMHNMLGVRTL  
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Anexo C – Seqüência de nucleotideos da região 3’ NTR do potyvirus causador de 
mosaico e deformação foliar e variegação floral Catharanthus roseus, excluída a cauda 
poliA 
 
 
5’-GTAAGTTACAAGTTCAGCTGGGTCATTTTGACCGAAAACTTGATATGTAGTATCTA
TGTTCTTAGCTTTCTTTTTATGTAGTATTTACTCTTAAGGTAACCATGTGTGTGCTGC
CAAGGTAGTTACTACATGGAGGTATTATGTTAAGATGTTTTAAACAGAAGTTCCAGA
TGAGTGAGGGCTTCCCTCCGGGTCTGGTAGCCACTTAGTGAGGGCTTCCCTCCGG
CACCACAAACCCAGTCTGTTATGTATGTGTCTACATAAAGAGTGTTCGAGCTGCCTT
GTC – 3’ 
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Anexo D – Arquivo PFAM mostrando os “scores” de qualidades da seqüência dos 
nucleotideos parcial do Nib, do gene completo da proteína capsidial e a região 3’ NTR 
do potyvirus causador de mosaico, deformação foliar e variegação floral em 
Catharanthus roseus 
 
15 17 18 21 24 24 24 23 22 17 15 10 10   9 13 23 16 25 25 25  
25 25 29 25 41 41 41 30 29 40 42 40 44 54 54 54 54 60 60 54  
54 60 40 40 40 40 40 44 53 63 60 69 53 45 54 54 60 60 60 54  
54 44 30 30 33 33 33 33 48 48 48 48 44 56 43 36 36 36 39 45  
32 42 43 51 60 60 60 60 60 42 35 36 40 42 42 48 35 35 35 35  
35 35 48 48 48 50 60 60 60 60 60 60 60 69 69 63 63 60 62 48  
48 48 48 48 54 53 54 54 63 63 63 63 63 60 60 60 69 69 63 63  
60 60 60 63 63 63 63 60 60 60 60 76 72 72 72 77 77 78 83 79  
78 70 70 40 69 71 69 72 68 70 71 37 72 72 62 62 70 69 79 80  
80 80 70 70 79 77 77 72 72 72 72 71 72 58 51 46 47 48 50 52  
73 73 68 70 76 77 77 77 73 73 78 80 85 85 80 70 70 70 70 72  
74 74 65 65 56 60 60 62 62 64 67 61 64 64 73 73 73 80 85 69  
69 84 85 69 63 63 71 71 82 71 73 62 60 79 80 66 84 85 80 85  
83 78 75 75 78 77 64 58 62 67 77 77 82 85 85 89 81 81 71 71  
71 75 75 76 82 85 83 84 71 73 75 79 74 75 75 78 78 80 81 81  
76 79 79 79 79 63 59 58 59 58 65 71 74 77 82 79 84 71 76 88  
94 82 81 70 70 70 75 75 75 78 78 78 86 88 89 91 91 85 88 84  
84 89 86 89 82 85 85 85 95 95 95 95 95 85 85 85 85 77 73 83  
77 85 77 82 82 85 93 97 97 97 97 86 84 90 86 86 86 96 95 97  
97 97 97 91 91 91 97 97 97 97 97 97 95 96 88 94 87 90 97 97  
97 97 97 97 85 85 86 78 78 72 95 95 94 97 79 78 72 90 97 97  
97 97 97 95 94 91 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 91 94 97 97 97 97 97 97 81 93 93 97 85 94 94 88  
83 86 79 79 82 81 82 85 88 76 72 83 94 78 76 77 77 80 83 82  
80 84 82 97 97 97 97 97 97 94 82 83 79 87 75 78 76 76 74 74  
79 76 77 85 85 91 81 75 76 68 71 68 64 65 69 68 74 73 79 89  
81 66 76 76 82 78 77 73 77 81 75 76 78 73 74 71 74 73 77 92  
97 87 79 86 78 82 79 79 76 78 75 77 74 74 71 68 70 72 83 77  
93 81 77 74 74 77 83 76 70 72 79 86 87 87 96 93 93 90 95 86  
88 81 81 78 82 86 82 81 47 42 42 44 53 76 78 73 72 72 80 80  
76 76 79 97 74 77 85 77 79 73 76 80 85 77 81 86 76 84 82 82  
79 79 84 95 90 87 87 93 83 96 97 96 91 97 97 97 97 97 97 88  
90 97 97 85 79 89 93 95 97 80 71 67 71 70 66 88 84 86 71 80  
77 75 75 73 75 71 71 66 62 37 27 28 28 25 29 40 46 47 45 41  
47 52 52 52 52 52 52 47 47 36 36 31 29 27 29 40 40 38 30 36  
36 31 31 36 45 45 45 45 49 49 49 42 42 36 36 32 25 20 23 26  
32 33 33 33 33 36 36 43 43 43 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38  
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 41 34 40 32 26 20  
20 20 17 18 17 13 25 29 39 40 33 49 49 43 37 63 56 65 60 71  
85 89 96 93 97 97 97 97 97 97 91 84 71 73 97 97 86 86 67 80  
85 97 97 97 97 86 78 87 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 89  
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97 92 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 86 82 82 94 86  
86 91 91 86 94 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 94 92 76 97 97 97 97 97 86 92 89 97 91 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 93 93 91  
91 92 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
95 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 89 94 94 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 86 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 39 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97  
97 97 97 97 92 97 89 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 93  
71 69 51 50 28 20 21 28 35 47 64 52 50 41 
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Anexo E – Seqüências de nucleotideos e aminoácidos deduzidos da região 3’ do 
potyvirus do Catharanthus roseus, envolvendo parte do gene da replicase (Nib) e o 
gene completo da proteína capsidial (CP). O sitio de clivagem (Q/S) entre o Nib e a CP 
é indicado em negrito. As demais seqüências conservadas estão sublinhadas 
 
 
     1  atggtttgcatgatgatggaatactcaaaagccaaattccaacaa 
        M  V  C  M  M  M  E  Y  S  K  A  K  F  Q  Q  
     46 ttctctatgacagaagataatgttaggtactactgcaatggagat 
        F  S  M  T  E  D  N  V  R  Y  Y  C  N  G  D  
     91 gatttggtgattgcagtgaggcctgacagcgtgagcttcctcgat 
        D  L  V  I  A  V  R  P  D  S  V  S  F  L  D  
    136 agcttacagagtagtttcaaagagcttggacttgattatgacttt 
        S  L  Q  S  S  F  K  E  L  G  L  D  Y  D  F  
    181 tcccatagaactgaaaatgtggaggaattatggtttatgtcgcac 
        S  H  R  T  E  N  V  E  E  L  W  F  M  S  H  
    226 aaagctcagctacgtgagggtgtctacatcccgaaactggaacag 
        K  A  Q  L  R  E  G  V  Y  I  P  K  L  E  Q  
    271 gagagaatagtctcaattctacagtgggatcgcagcaccgaacct 
        E  R  I  V  S  I  L  Q  W  D  R  S  T  E  P  
    316 acgcatagacttgaagctatctgtgcatcaatgatcgaggcatgg 
        T  H  R  L  E  A  I  C  A  S  M  I  E  A  W  
    361 ggttacgatgaattacttcatgaaatacggaaattctatgcatgg 
        G  Y  D  E  L  L  H  E  I  R  K  F  Y  A  W  
    406 attctagaacagcaaccctatgcaactttagctagtgaaggaaaa 
        I  L  E  Q  Q  P  Y  A  T  L  A  S  E  G  K  
    451 gccccatacatagctgagacagcactaagacacttatattgtggt 
        A  P  Y  I  A  E  T  A  L  R  H  L  Y  C  G  
    496 gagacaatcaaagtgggtgacattgaaatatatcttagggaaatt 
        E  T  I  K  V  G  D  I  E  I  Y  L  R  E  I  
    541 gtcaaagagcataatcggatgtttgaggaaaaccttgacgatggt 
        V  K  E  H  N  R  M  F  E  E  N  L  D  D  G  
    586 gtttatcaccagtctggagagactaaaacagtagatgcaggtggg 
        V  Y  H  Q  S  G  E  T  K  T  V  D  A  G  G  
    631 gataaacagccagagaagcccaaagaaaaagatgtggatgctggt 
        D  K  Q  P  E  K  P  K  E  K  D  V  D  A  G  
    676 agttcaggtaagatggtactcccaaaactcaagaagatgtctggc 
        S  S  G  K  M  V  L  P  K  L  K  K  M  S  G  
    721 aagatgagaatgccaactattcacggaaggaacatattaaatgtt 
        K  M  R  M  P  T  I  H  G  R  N  I  L  N  V  
    766 gatcacataattcaatatgaaccaaatcaggttgacattgccaac 
        D  H  I  I  Q  Y  E  P  N  Q  V  D  I  A  N  
    811 actcgtgcaaccaaattgcaatttgagaattggtataacaaagtg 
        T  R  A  T  K  L  Q  F  E  N  W  Y  N  K  V  
    856 aagaatgaatatgatgtcaatgatcaacaaatgtcaatactgatg 
        K  N  E  Y  D  V  N  D  Q  Q  M  S  I  L  M  
    901 aacggactgatggtatggtgtattgaaaatggcacttctccaaat 
        N  G  L  M  V  W  C  I  E  N  G  T  S  P  N  
    946 ataaatggaatgtggacaatgatggagggcgataaccaagaggaa 
        I  N  G  M  W  T  M  M  E  G  D  N  Q  E  E  
    991 tatcctttaaaaccaatcattgaaaatgccaaacccacattcaga 
        Y  P  L  K  P  I  I  E  N  A  K  P  T  F  R  
   1036 caaataatggcacatttctcggacgcagctgaagcgtacatagaa 
        Q  I  M  A  H  F  S  D  A  A  E  A  Y  I  E  
   1081 atgagaaattcaaaagaaccgtatatgcctagatacggtcttcag 
        M  R  N  S  K  E  P  Y  M  P  R  Y  G  L  Q  
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   1126 cgcaatttaactgacatatcgcttgcacggtacgcatttgatttt 
        R  N  L  T  D  I  S  L  A  R  Y  A  F  D  F  
   1171 tacgaagtcacttctaggacacctaaccgagcgagggaagcacac 
        Y  E  V  T  S  R  T  P  N  R  A  R  E  A  H  
   1216 atgcaaatgaaagcagctgcgctaagaaatgcaagttttagactc 
        M  Q  M  K  A  A  A  L  R  N  A  S  F  R  L  
   1261 tttggtttggatggtaatgtcagtgctgagaaggaagatacagag 
        F  G  L  D  G  N  V  S  A  E  K  E  D  T  E  
   1306 aggcacaccactgatgatgtcaatcgtgctatgcacaatatgtta 
        R  H  T  T  D  D  V  N  R  A  M  H  N  M  L  
   1351 ggtgtgcgcactctctaa 1368    
        G  V  R  T  L  * 
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