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RESUMO 

várias met..odologias foram empregadas para purifi

caçao do vírus do enrolamento da folha da batata �Potato Leaf

roll Virus - PLRV"). Purificações com o emprego de clorofórmio/ 

butanol, polietilenoglicol e Triton X-100 foram efetuadas. A 

técnica de Triton X-100 se mostrou mais eficiente para purifica

çio do VEFB. 1al técnica consistiu no tratamento de plantas in

fectadas com uma soluçio de triton X-100 a 2.5% em tampão fosfa 

to (Khl2Po
4
) O,SM pH 7, seguido de um ciclo de centrifugações di

ferenciais e gr��iente de densidade em sacarose. Os precipitados 

resultantes foram observados ao microscópio eletrônico, revelan

do a presença de partículas do VEFB. O uso de Triton X-100 abre 

uma nova perspectiva para a purificação de fitovírus. E: importa.D. 

te ressaltar que se trata de purificação do VEFB com o uso exclu 

sivo de Triton X-100, sem o emprego de solventes orgânicos ou 

quaisquer outras substâncias comumente empregadas no procasso de 

purificação de vírus. Antissoro para o VEFB foi obtido através 

da técnica de imunização via linfonódulo, apresentando um títu

lo de 1:2. 
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AB'ST:RACT 

Some puri fication methods were employed to puri fy 

the Pot.ato Leafroll Virus ( PLRVJ. Puri fications utilizing chloro 

form/butanol, polyethileneglicol and iriton X-100 were made. The 

Triton X-100 technique was efficient to purify the PLRV. The 

infected plants were treated with Triton X-100 at 2,5% in, buffer 

KH2Po
4 

pH 7 and submitted to a cicle of differential centrifuga

tions and density sucrose gradient. The pellets were observed in 

electron microscopy and virus particles were seen. The use of 

Triton X-100 opens up a new perspective for the purification of 

fitovirus. It's important to note that this deals with the 

purification of PLRV with the exclusive use of Triton X-100 , 

without the use of organic solvents or other substances normally 

employed in 1he virus. purification. Antiserum to PLRV were prepaE_ 

ed by the lymph node technique immunization, showing a titre of 

1:2. 
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1. INTRODUÇÃO

Diversas t.écnicas podem ser empregadas na purifi

çao dos fitovírus. Tanto os métodos físicos como a ultracentrifu 

gação, gradiente de densidade, congelamento e descongelamento • 

cromatografia, etc., como os métodos químicos, com o emprego de 

subst�ncia� quelantes, anti-oxidantes, sistemas tampão, emprego 

de solventes org�nicos, enzimas, etc. v�m sendo empregado� na p� 

rificação de fitovírus. 

De maneira genérica, pode-se dizer que as técni -

cas atualmente utilizadas na purificação de fitovírus estão base 

adas em t�cnicas descritas há aproximadamente 30 anos. Porém, vá 

rias modificações foram introduzidas, objetivando-se maximizar 

os resultados obtidos. 

Vári�s metodologias foram empregadas para purifi

caçao do vírus do enrolamento da folha da batata - VEFB("Potato 

Leafroll Virus - PLRV"), a principal virose da batata do Estado 

de São Paulo e do Brasil. Na procura de metodologia simples e rá 

pida para a purificação do VEFB, vtilizou-se da técnica do Tri -
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ton X-100. Os resultados obtidos evidenciam o potencial da téc

nica para purificação do VEFR, facilitando os trabalhos de carac 

terização bioquímica e serolÓgica da partícula viral. 

O presente trabalho de dissertação descreve e dis 

cute o método do uriton X-100, uma substância detergente utiliz� 

da na purificação do VEFB, sem a necessidade do emprego de sol 

ventes orgânicos ou de outras subst�ncias�comumente empregadas 

na purificação de fitovírus. Esta técnica poderá ser utilizada 

não só na purificação de vírus pertencentes ao grupo dos LUTEO

VIRUS, como também na purificação de outros fitovírus. 
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2. REVIS�O DA LITERATURA

O vírus do enrolamento da folha da batata - VEFB

("Potato Leafroll Virus - PLRVn) é o responsável pela principal 

das chamadas moléstias de degenerescência da batata (Solanum tu

berosum L), acarretando perdas não somente de tubérculos utiliza 

dos como semente (batata-semente), como também da batata destina 

da ao consumo. Embora exista um grande números de viroses que 

atacam a batata, seguramente para o Brasil e particularmente, P.ê.. 

ra o Estado de São Paulo, as moléstias de degenerescincia são 

as principais responsáveis pelas perdas de produção, chegando,em 

alguns casos, a inviabilizar a produção para o comércio. Batata-
, 

semente, inicialmente isenta de vírus, apos o 22 ou 3Q plantio , 

sob as nossas condiçEes, apresenta uma tax� de infecção da ordem 

de 80%. As viroses da batata, principalmente aquelas causadas p� 

lo VEFB, são responsáveis pela. impo�tação anual de batata-semen

te européia. Países como a Alemanha e a Holanda detêm um esquema 

altamente organizado pera produção de batata-semente isenta de 

vírus. Além disso, as condições ecológicas destes países permi -
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tem um maior controle de fitoviroses transmitidas por afÍdeos-ve 

tores, como é o caso do VEFB (COSTA, 1965; CUPERTINO, 1972; MA -

LOZZI, 1982; SOUZA DIAS e COSTA, 1983; SOUZA-DIAS, 1984; SOUZA -

DIAS e COSTA, 1984). 

O VEFB está enquadrado no grupo dos LUTEOVIRUS(LU 

TEOS - l�tim: amarelo), que tem como membro representativo do 

grupo o vírus do nanismo amarelo da cevada ("Barley Yellow Dwarf 

Virus - BYDV"). O vírus do nanismo da  soja ("Soybean Dwarf Vírus 

SDV"), o vírus do enrolamento da folha do feijoeiro ("Bean Leaf

roll Virus- BLVR"), o vírus do enrolamento da folha da batata -

("Potato Leafroll Virus - RLRV") são alguns representantes 

LUTEOVIRUS. Este grupo está constituído de vírus isométricos 

dos 

, 

com diâmetro da ordem de 25 a 30 nm� transmitidos através de a

fÍdeos vetores, não transmitidos mecanicamente p6ra plantas,sen

do localizados em células do floema das plantas hospedeiras. São 

vírus de baixa concentração, possuindo RNA fita simples como ma

terial nucleico. Apresentam partículas altamente irnunogênicas , 

com um peso molecular da ordem de 2 x 106d, não apresentando li

pÍdios ou carboidratos em sua composição (HARRISON, 1984). 

O VEfB apresenta partículas com diâmetro da or

dem de 27 nm, infectando tecido de floema da planta hospedeira • 

Possui um círculo de hospedeiras limitado, ocorrendo praticamen

te em todos os loca�s onde se cultiva a batata (HARRISON,1984) • 

Aproximadamente 20 espécies de solanáceas, como também uma série 

de plantas cultivadas ou da vegetaç�o espontânea são hospedeiras 

do VEFB� Dentre estas solanáceas, Datura stramonium L e Physalis 

sp são espécies comumente empregadas para propagação do vírus e 
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para obtenção de material para purificação. O VEFB é transmitido 

por enxertia ou através de afídeos-vetores (aproximadamente 10 

espécies de afídeos transmitem o VEFB), porém o pulgão verde .!!i

� persicae Sulzer ( S1EGWEE e PETERS,1961) é o principal vetor 

do VEFB. O vírus não é transmitido pela semente verdadeira da ba 

tata. 

A literatura relata alguns trabalhos de purifica

ção dos LUTEOVIRUS. Em todos estes trabalhos fica explicito que 

existem dois problemas básicos na purificação de vírus deste gru 

po. Em primeiro lugar. existe baixa concentração do vírus nos te 

cidos da planta hospedeira e em segundo lugar, ocorre alta espe

cificidade de tecido, dificultando a liberação de partículas vi 

rais durante o processo de purificação. 

ROCHOW e BRAKKE (1964) trabalharam com a purific� 

ção do vírus do nanismo amarelo da cevada ("Barley Yellow Dwarf 

Virus - BYDV"), um vírus transmitido pelo afídeo Macrosiphum � 

� Fabricius, não transmitido mecanicamente, limitado ao floe -

ma. O vírus foi purificado a partir de plantas de aveia (Avena 

b_yzantina Kock) através do emprego de solventes orgânicos (clor� 

fÓrmio/álcool arnÍlico). gradiente de densidade em sacarose e ul 

tracentrifugações diferenciais. As partículas do vírus apresent� 

ram boa estabilidade, resistindo a tratamentos enzim�ticos (RN

ase e DN-ase, etc.),. por�m a maior limitação do processo foi a 

baixa concentração do vírus, aliada a alta especificidade de te 

cido na planta hospedeira. 

PETERS (1967) foi o primeiro autor a purificar o 

VEFB a partir do afídeo vetor M. persicae, utilizando a técnica 
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de clorofórmio/butanol, seguida de partição da suspensão viral

em butoxietcno e etoxietano. 

KOJIMA g alli {1968, 1969) purificaram o VEFB 

a partir de plantas de Physalis floridana Rydb., utilizando clo

rofórmio/butanol. Os au,tores citam que o VEFB é um vírus de bai

xa concentração e no processo de purificação, grande parte do m�c 

terial constituinte da planta hospedeira é detectado nas frações 

finais do purificado. Foi verificada a precipitação do vírus em 

gradiente de densidade. Esta precipitação deve estar relacionada 

com o fenômeno da agregação de partículas do vírus durante o pr� 

cesso de purificação. A ausência de bandas visíveis no gradiente 

de densidade provavelmente é devida à baixa concentração do 

rus. 

KOJIMA e TAMADA (1976) purificaram o vírus do na 

nismo da soja ("Soybean Dwarf Virus - SDV"), um vírus transmiti

do pelo afídeo Aulacorthum solani Kahemback, a partir de. plan

tas de soja (Glycine � L), através da técnica de clorofórmio/ 

butanol, seguida de precipitação com polietilenoglicol. A difi -

culdade encontrada durante o processo de purificação estava re

lacionada com a baixa concentração do vírus nos tecidos da plan

ta hosped�ira. 

SARKAR (1976) purificou o VEFB a partir de plan

tas de Physalis floridana, utilizando material congelado e fres

co, com o emprego de clorofÓrmio/butanol, polietilenoglicol e 

Triton X-100. Este autor trabalhou com a extração do ácido nucl� 

ico do VEFB, utilizando de duas metodologias: (a) tratamento da 

partícula viral com ácido perclórico a O,SN e (b) extração do 
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ácido nucleico com uma mistura de fenol e sódio duodecil sulfato. 

Os testes realizados permitiram concluir ser o VEFB um vírus que 

possui DNA como material nucleico, de fita dupla e com um peso 

molecular da ordem de 0,56 x 106 • Posteriormente, ROWHANI e STA

CE-SMITH (1979) trabalhando com caracterização bioquímica do 

VEFB, mostraram ser o VEFB ur., vírus do tipo RNA, o que permitiu 

sua inclusão no grupo dos LUTEOVIRUS.

GUGERLI (1978) purificou e caracterizou serologi

carnente o VEFB. As purificações foram efetuadas com o emprego de 

clorofórmio, polietilenoglicol e Triton X-100, seguida de filtri!_ 

ção molecular. O principal problema durante a purificação do 

VEFB foi a dificuldade de se extrair o vírus dos tecidos da 

planta hospedeira, dada a alta especificidade de tecido apresen

tada pelo VEFB. 

MEHARD et alli (1978) purificaram o VEFB a par -

tir de plantas de batata (�. tuberosum) através da técnica. de elo.:

rofórmio/butanol, precipitação da partícula viral com polietile

noglicol, centrifugações diferenciais e gradiente de densidade 

em sacarose. Produziram antissoros contra o VEFB, que foram pos

teriormente utilizados em testes serolÓgicos. 

HEPP e ZOETLEN (1978) purificaram o VEFB a par

tir de plantas de Q�stramonium e E• floridana, empregando duas 

metodologias: na primeira, extraiu-se o exsudato de plantas in -

fectadas, que foi tratado com tampão fosfato e EDTA, seguido de 

filtração em milipore, centrifugação, tratamento com formaldeÍdo 

e diálise; a segunda purificação consistiu no emprego de mate -

rial congelado (Q.stramonium e f.floridana). O material foi ma-
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cerado em nitrogênio líquido, com tampão fosfato de sódio, 2-mer 

captoetanol e clorofórmio/butanol, seguido de ultracentrifug0ção 

diferencial e gradiente de densidade. Empregaram Triton X-100 nó 

processo, que apresentou como vantagem a capacidade de eliminar 

contaminantes da própria planta hospedeira, durante o processo 

de purificação. Recomendam que, para se evitar perda de material 

viral, o processo de purificaç�o deve ser realizado no menor te� 

po possível. O tratamento com formaldeÍdo, além de estabilizar a 

estrutura do capsÍdeo, tamb�m aurnent� a imunogenicidade da partí 

cula viral, segundo observações de FRANCKI e HABILI (citado por 

HEPP e ZOETLEN,1978). foram notadas diferenças a nível de micr�s 

copia eletrônica quando preparações tratadas e nrotratadas com 

formaldeÍdo foram comparadas. As preparações nâo tratadas· apre

sentavam um diâmetro próximo de 28nm, não apresentando contorno 

regular da superfície viral. O rendimento da purificação a par

tir de plantas de Q.�monium foi da ordem de 0,4mg de vírus p� 

rificado por quilograma de tecido infectado. Segundo estes auto

res, a utilizaç�o de plantas de Q. stramonium � preferível, d! 

vida a maior facilidade de obtenção de grandes partidas de mate

rial. 

TAKANAMI e KUBO (1979) purificaram o VEFB e o ví

rus do nanismo necrótico do fumo (ºTobacco Necrotic Dwarf Virus

TNDV"), um ou�ro membro dos LUTEOVIRUS, obtendo resultados sa -

tisfatÓrios com o emprego da enzima driselase. Esta enzima atua 

na parede celular das plantas hospedeiras, rompendo-a e liberan

do o protoplasto. A enzima age principalmente diminuindo a quan

tidade de componentes da própria planta hospedeira, nos est�gios 
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iniciais do processo de purificação. 

ROWHANI e STACE-SMITH (1979) purificaram e carac

terizaram o VEFB. Usaram como fonte de vírus plantas de Solanum 

tuberosum, Physalis floridana e Nicotiana clevelandii Gray. As 

purificaç5es foram realizada� a partir da técnica de clorof6rmio 

butanol, precipitação com polietilenoglicol �gradiente de densi

dade em sacarose. Várias modificações no sistema de tampão, de 

solventes orgânicos, etc., foram efetuada33, incluindo o emprego 

de Triton X-100, concluindo-se que o emprego de clorof6rmio/but� 

nol (V/V) na concentração de 10% maximizava os resultados obti -

dos. Os autores determinaram que o VEfB possui RNA como material 

nucleico e não DNA, como havia sido proposto por SARKAR (1976).0

ácido nucleico viral foi sensível ao tratamento com RNase e orei 

no�. Segundo estes autores, se ee considerar que o VEfB é um vi

rus que tem DNA comoácido nucleico, ele passa a ser enquadrado 

no grupo dos CAULIMOVIRUS, de acordo com o sistema de classifica 

ção proposto por TREMAINE (1977), porém as evidências indicam 

tratar-se de um vírus RNA, o que permite seu enquadramento no 

grupo dos LUTEOVIRUS. r levantada a hip6tese de que como SARKAR 

usou metodologia diferente de purificação, utilizando material 

congelado, possa ter ocorrido urna modificação na partícula viral 

ou então existe mais uma classe de vírus que causa sintomas de 

enrolamento em batata. 

TAMADA e HARRISON (1980) purificaram o VEFB a PªE

tir de plantas de batata (l.tuberosum), com o emprego da enzima 

dtiselase, descrita por TAKANAMI e KUBO (1979). A utilização de 

driselase aumentou em cinco vezes a concentração do vírus purifi 
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cado, auxiliando na remoçao de tecido da planta hospedeira. Os 

autores consideram que a introdução de metodologia utilizando 

dtiselase pode auxiliar na obtenção de antissoros com um bom tí

tulo, pera utilização em testes serolÓgicos, uma vez que a técni 

ca de TAKANAMI e KUBO permite a obtenção de quantidades substan

ciais de vírus purificado. 

CLARKE (1981) purificou o VEFB segyindo a técnica 

descrita por RO�JHANI e STACE-SMITH (1979), introduzindo modific_ê. 

ções na proporção de clorofórmio/butanol, aumentando a razão de 

3:1 (clorofórmio/butanol) e não 1:1, como vinha S:endo empregado. 

O aumento cia concentração de solventes orgânicos promoveu uma di 

minuição na concentração de componentes normais da planta hospe

deira, quando o material foi submetido a gradiente de densidade. 
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3. MATERIAIS E M(TODOS

3.1. Fontes de vírus 

Várias plantas hospedeiras foram empregadas como 

fonte de vírus para fins de purificaç�o. Folhis e hastes de plan 

tas de Datura stramonium, Phzsalis sp, Solanum tuberosum e Nico

tiana tabacum L cv. Turkish, com fator necr6tico que localiza o 

vírus do mosaico do fumo ("Tobacco Mosaic Virus - 1MV") foram 

inoculadas através do afÍdeo vetor (Mzzu� persicae) ou por enxe,E_ 

tia, mantidas em casas devvegetaç�o da Seç�o de Virologia Fito -

técnica do Instituto Agronômico de Campinas. 

Nas inoculações com o afídeo vetor, foram utiliza 

dos cinco afÍdeos por planta. Os afÍdeos permaneceram por um p� 

rÍodo aproximado d�·48h em plantas infectadas com o VEFB. Em se 

guida, for�m colocados nas diversas hospedeiras (Q.strarnonium , 

Fhisalis sp e �.tabacum),alimentando-se nestas hospedeiras por 

�proximadamente 48h. Posteriormente, as plantas foram pulveriza

das com inseticida e mantidas em casas de vegetação até que se 



12. 

pudesse observar os primeiros sintomas de infecção pelo VEFB. 

Para enxertia foram utilizadas hastes de plantas 

de batata com sintomas de enrolamento secundário como enxerto.C2._ 

mo porta-enxerto empregou-se plantas de D. stramonium. As enxer 

tias foram efetuadas através da técnica de garfagem. As plantas 

foram mantidas em casas de vegetação até o aparecimento dos pri

meiro sintomas de infecção. 

3.2. Purificação do vírus 

3.2.1 Emprego de solventes or�ânicos e 
polietilenoqlicol 

Folhas e hastes de D.stramoniurn e Physalis, manti 

das em congelador a -20° c,foram maceradas em tampão fosfato de 

pot�ssio O,SM pH 6 (TF-0,5), contendo 0,1% de dietiltioc5rbamato 

de sódio (DIECA-Na) e 0,1% e 2-Mercaptoetanol (2-ViE). Acertou-se 

o pH do suco para 7 com uma solução de fosfato dibásico de sódio

0,2M. O material foi mantido sob agitação por 120min a temperat� 

ra ambiente. Em seguida adicionou-se clorofÓrmio/butanol (CB) -

( V/V) na concentração de 10%. O material foi centrifugado a 85C(g 

por lOmin. Descc,rtou-se o,precipitado (P-1) e o sobrenadante(SN -

1) foi tratado com polietileno;licol (PEG} a 7% e mantido sob

agitaç�o por 60min a temperatura ambiente. Posteriorm�nte, o ma 

terial foi centrifugado a 1340009 por 300min. O sobrenadante 

(SN-2) foi descartado e o precip�tado (P-2) foi ressuspendido em 

tamp�o fosfato 0,07M (iF-0,07), contendo 0,75M de ur�ia. O mate 
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rial permaneceu por 18h em c�mara fria, sendo em seguida centri

fugado a 8500g por lOmin. O precipitado (P-3) foi descartado e o 

sotrenadante (SN-3) foi centrifugado a 85500g por 150min. O pre

cipitado (P-4) foi ressuspendido em TF-0,07, centrifugado a 

85009 por lümin. Descartou-se o precip:i t.ado (P-5) e o sobrenadan 

te (SN-5) foi centrifugado a 1040009 por 90min. O precipitado fi 

nal (P-6) foi ressuspendido ern TF-0, 07 e após ter sido fixado 

com uma solução de glutaraldefdo a 2,5%, foi contrastado negati

vamente com uma solução de ácido fosfotúngstico a 2% e observado 

ao microscópio eletrônico (ESQUEMA 1). 

3.2.2. Emp�g.2._ de Triton X-100 

Folhas e hastes de plantas de D.stramonium , Phy

salis sp e N• tabacum infectadas com o VEFB e mantidas em conge

lador a - 20
°
c, foram maceradas numa solução de fosfato monobási 

co de potássio (TP) O,SM pH 7, acertado com uma solução 5N de hi 

dróxido de potássio, contendo 0,75% de sulfito de sódio (S) e 

2,5% de Triton X-100 (TX) (TPSTX), na razão de 2ml de TPSTX por 

gr2ma de tecido infectado. O material permaneceu sob agitação 

por 18h em c�mara fria (2º C). Em seguidci, foi centrifugado a 

10800g por 15min. Tanto o líquido sobrenadante (SN-1) como o 

precipitado (P-1) foram processacos. 

O líquido soLrenadante (SN-1) foi centrifugado a 

855009 por 180 min. Descartou-se o sobrenadante (SN-2) e o pre

cipitado (P-2) foi ressuspendido em tampão fosfato O,OlM pH 7 

(TF-0,0lM), centrifugado a 10800g por 15min. O sobrenadante 



ESQUEMA 1 - Purificaç�o do VEFB com solventes orgânicos 

e polietilenoglicol 

FOLHAS E HASTES DE PLANTAS
!

INFECTADAS COM O VEFB 

TF O
,. 

5ft 

0,1% DIECA-Na/0,1% 2-ME 
agitaç�o/ temp amb-120rnin 
CB - 10% 
8 5009/l Ornin 

P-1---------,SN-l

PEG 7%

agitação/temp amb - 60min 
134000g/300min 

S N-2--'-----1 

TF O, 07 

0,75M uréia 
l8h/câm2ra fria 
8500g/10min 

P-3----'"--l',,�N-3

85500g/150min 

SN-4-� ..... 

TF-0,07 
85009/lümin 

14. 

P-5--,__-SN-5

104000g/90min 

SN-6-�--

Tf O, 07 

MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA 
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foi centrifugado a 1050009 por 180min. O precipitado (P-6) foi

ressuspendido em TF-0,0lM e submetido a gradiente de densidade . 

O sobrenadante (SN-6) foi descartado. O precipitado (P-3) foi

tratado com Triton X-100 em tampão fosfato O,lfi pH 7 (TPTX-0,1), 

mantido sob agitação por 18h em c�mara fria. Em seguida, foi cerr 

trifugado a 108009 por 15min. Descartou-se o precipitado (P-4) 

e o sobrenadante (SN-4) foi centrifugado a 105000g por 180min . 

Descartou-se o sobrenacante (SN-5), sendo o precipitado (P-5)re� 

suspendido em iF-0,lM e submetido a gradiente de densidade. 

O precipitado 1 (P�l) foi tratado com TPTX, manti 

do sob agitação por 18h em câmara fria. Em seguida, foi centrifu 

gado a 108009 por 15min. O precipitado (P-7) foi descartado e o 

sobrenadante (SN-7) centrifugado a 105000g por 180min. Descarto� 

se o sobrenadante (SN-8) e o precipitado foi ressuspendido em TF 

0.01 e submetido a gradiente de densidade em solução de sacaro

se (ESQUEMA 2). 

As frações P-5, P-6 e F-8 foram submetidas ô ara 
� -

diente de densidade (BRAKKE,1960) em soluç�o de sacarose de 10 

a 30% dissolvida em tampão fosfato de sódio O,OlM pH 7, centrif� 

gadas a 83000g por 180min. Diversas bandas foram coletadas e re� 

suspendidas em tampão fosfato O,OlM pH 7, centrifugadas a 105000 

g por lBOmin. Os líquidos sobrenadantes foram descartados e os 

precipitados ressuspendidos em �gua destilada. Alíquotas destes 

precipitados foram observadas ao microscópio eletrônico, após t� 

rem sido fixadas com glutaraldeido a 2,5% (em alguns casos não -

foi feita a fixação), contrastadas negativamente com ácido fosfo 

t�ngstico a 2% e observadas ao microsc6pio eletr&nico(ESQUEMA 2).



r� 

F :-: 

[S0U[MA 2 - Purific0r�o do V[í6 com Triton X-100 

fül Hf,, [ 1:r,·;1cs D[ PLAN]A'.; 1NFECTADAS 

TPSTX (2ml/g de tecido infecla�o) 
agitar l8h/câmara fria 
l 08009/J 5min 

16. 

.tt------------__.JL-----------------! f-} 

8500üg/Hl0n,j n 

S r,-2-----'---!P-2 

TF 0,01 
10800g/l 5rnir, 

P-31--�--------

F-4 

TPTX 0,lr, 
agitar 18h 
câmara fria 
l0800g/15min 

Sii-5 

F-

BANDA 3 

Põ-3 

SN-

SANDA 

PB-5 

SN-6 

5 

l
MJC�CSCOPlA [L[TRDNlCA 

S[ROLOGJA 

TFT" - O,H, 

agitar l8h/cârnara fria 
108009/l Smi n 

�-----------'----P-7 

N-7

BANDA 

PB-7 

7 

l0S000g/180,nir, 
SN-8 

9 10 

TP - 0,01 
105000g/l80min
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3.3. Serologia 

O precipitado PB-5 (ESQUEMA 2) foi utilizado como 

antígeno imunizante, injetado em coelhos com peso aproximado de 

2kg, através de injeção via linfonódulo (OLIVEIRA, 1975).Antes 

da primeira injeç�o, os animais foram sangrados (soro normal) pa 

ra fins d::controle. Foram efatuadas duas injeções de antígeno. 

Os antissoros (AS-VEFB) foram obtidos atrav�s de 

sangrias na veia marginal da orelha. A cada sangria eram retira

dos 10ml de sangue, que permaneciam a temperatura ambiente por 

60min. Em seguida, o sangue era mantido em geladeira por um p� 

ríodo aproximado de1l8h, submetido a baixa centrifugação(l5000g-

15min). Os sobrenadantes eram armazenados em pequenos frascos, 

contendo 0,5% de azida sódica. 

Aliquotas purificadas, suco bruto de D.stramonium 

infectada com o VEFB e sadia e demais frações dos purificados f� 

ram testados contra o AS-VEFB e um antissoro importado da Holan

da (AS-PLVR*), através dos testes de  dupla difusão em ágar (dda) 

e da técnica de microscopia eletrônica imuno-especÍfica (DERRICK 

1973) ou da microscopia eletrônica imuno-específica decorada 

(MILNE e LUISIONI, 1977). 

* Ouso das siglas AS-VEFB e AS-PLRV tem a finalidade exclusiva
de diferenciar o antissoro produzido pela técnica do Triton
X-100 daquele originário da Holanda.
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4. RESULTADOS

As purificações realizadas através da metodologia 

com Triton X-100 apresentaram resultados positivos. Alíquotas 

cios precipitados de alta centrifugação (frações P-5, P-6 e P-8 

ESQUEMA 2), quando observadas ao microsc6pio eletrônico apresen-
.._ ' ' l ' ' l ' 

.t:: ~ f �aram um numero razoave ae particu as ao VEFB. Estas 1raçoes �

ram submetidas a gradiente de densidade e diversas bandas foram 

coletadas a uma altura entre 30 e 40mm do fundo do tubo. Estas 

bandas foram precipitadas a alta centrifugação (105000g-180min)e 

alíquotas destes precipitados foram observadas ao microsc6pio 

eletrônico. As alíquotas PB-2, PB-5 e PB-8 (ESQUEMA 2) apresent.5! 

ram partículas do VEFB, sendo que a maior concentração do vírus 

foi detectada na fraç�o PB-5 (FIGURA 1). 

Nas-purificaç5es onde se empregou a metodologia 

do Triton X-lOO R as plantas de Q. stramonium e Physalis sp, cole 

tadas 30 e 45 dias ap6s a inoculaç�o respectivamente, foram as 

que apresentaram as melhores concentrações do vírus para fins de 

purificação, quando comparadas com as plantas de S.tuberosurn e 



fIGURA l - Microscopia eletrônica das frações do 
gradiente de densidade resultantes -0a 
purificação com Triton X-100. À - fra 
ção P'B-2 ( 72000x); IJ;... fração Pl!-"5' 
{llSOOOx}; C- fração PB-8 ( 66000x) ; 
O- detalhe da fração PB-5 (295000x) •

19 .. 
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N. tabacum. Plantas de D. stramonium, 
> 

apos as primeiras coletas, 

permitiram reutilização, ap6s terem sido adubadas e podadas. 

Foi possível a obtenção de antissoros contra o 

VEFB (AS-VEFB) a partir da utilizaç�o da fração PB-5 (ES�UEMA 2) 

como antígeno imunizante. Tanto dos testes de dupla difusão 

em �gar como os testes de microscopia eletrSnica imune-específi

ca apresentaram resultados positivos. 

Nos testes de dupla difusão em �gar foi �ossível 

a obtenção de reação positiva entre o AS-VEFB e frações purific� 

das, obtidas do gradiente de densidade. Não se detectou reaçao 

positiva entre o AS-VEFB e extrato bruto de plantas de D.�

monium sadias eíou infectadas com o VEFB, extraído em tampão 

fosfato de s6dio O,lM pH 7. O título do AS-VEFB foi de 1:2. Os 

resultados das reações de dupla difusão em �gar foram confirma -

dos quando alíquotas do mesmo antígeno foram testadas com o AS

PLRV. Os resultados das reaç5es obtidas nos testes de dupla difu 

est�o esquematizados na FIGURA 2. soo em agar 

Nos testes de microscopia eletr&nica imuno-especi 

fica, al�m dos resultados obtidos entre o AS-VEFB e v�rias alÍ-

quotas do gradiente de densidade, ½ue deram teste positivo, tam 

bém foi possivel a detecção de reação positiva entre o AS-VEFB e 

suco bruto extraído de D. stramonium infectadas com o VEFB.AlÍ

quotas das fraç3es-do gradiente de densidade e suco b1uto extrai 

do de: D.stramonium infectada pelo VEFB apresentaram teste de d� 

coração positivo, tanto p6ra o AS-VEFB como p�ra o AS-PLRV. Não 

foi detectada reação entre o AS-VEFB e suco de D. stramonium sa 

dia. Os resultados dos testes de microscopia eletrónica imuno es 



FIGURA 2 - Esquema representativo das reaç5es de
dupla difusão em ágar. A- antissoro
AS-VEFB (puro); B- antissoro AS-PLVR
(puro); 1. Fração PB�3; 2. Fração PB-
4; 3. Fração PB-8; 4. FraçãQ,PB-9;
5. Fração PB-2; 6. Fração., PB-5 (ES
QUEMA 2); 7. Suco extraído de plantas
de Datura stramonium infectadas com
o VLfB; 8'. Suco bruto de Datura stra
monium sadia.

21.
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pecÍfica entre AS-VEFB , AS-FLRV, frações purificadas do VEFB e 

suco bruto de D. stramonium infectada pelo VEFB pociem ser obser 

vados nas FIGURAS 3 e 4. 

Nas purificaç5es realizadas com clorof6rmio/buta

nol e polietilenoglicol (Ítem 3.2.l) detectou-se ó presença de 

partículas do VEFB em baixa concentraç�o na fraç�o P-6 (ESQUEMA 

1, ' ' l .r ' ' d ;, porem quanoo este materia 1oi submetioo a graaiente e den

didade, nâo foi observada a formaç�o de bandas nas regi�es onde 

comumente s�o detectadas bandas do VEFB. Mesmo assim, diversas 

fraç5es do gradiente foram coletadas e as respectivas alíquotas 

foram observadas ao microsc6pio eletr&nico, n�o se detectando a 

presença do VEFB. 

Al�m das duas metodolo�ias aqui descritas (cloro

fÓrmio/butanol - polietilenoglicol e Triton X-100), foram utili 

zadas as t&cnicas descritas por ROWHANI e STACE-SMITH (1979) e 

TAKANAMI e KUBO (1979) e os resultados obtidos n�o foram satisfa 

tÓrios, não sendo possível a obtenção de antissoros contra o 

VEFB. 
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flGURA 3 - Microscopia eletrônica imuno-especÍfica 
A- fração P-6 ([S�UEMA 2) em presença 
de AS-PLRV diluído 1 : 500 (75600x); 
B- suco extraído de Datura stramonium
em presença do AS-vErB, diluído 1 : 5'00
(65000x) ..
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FIGURA 4 - Microscopia eletrônica imuno-especí fica decorada 
A- decoração de duas partículas do VEFB com AS
PLRV (diluição do antissoro ligado à telinha:
l:500;diluição do antissoro para decoração- 1:64
(158000x); B-eartícula do VEfB decorada com AS -
VEFI ( dilui�ao do antissoro ligado à telinha:
1: S0O

Ó
· di luiçao do antissoro para decoração: l :ful-J.) 

(1800 Ox); C - detalhe em maior aumento do VEfB 
decorado com ASrVEFB, ( 290000x). 
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5. DISCUSSÃO

[ importante considerar que existem duas metodolo 

gias básicas para purificação do VEFB. A primeira delas consiste 

na utilização de solventes orgânicos, precipitação da partícula 

viral com polietilenoglicol e ultracentrifugações diferenciais , 

seguida de gradiente de densidade em sacarose. vários autores 

(KCJIMA et alli, 19ó8; KOJIMA et alli, 1969; GUGE;,LI, 1979; ME

HARD et alli, 1978; ROWHANI e STACE-SMITH, 1979; CLARKE,198l)vêm 

empregando tal metodologia para purificação do VEFB. A segunda 

metodologia, descrita por TAKANAMI e KUBO (1979) está baseada na 

utilizaç�o de uma enzima que atua na parede celular (driselase), 

facilitando a liberação da partícula viral, uma vez que libera o 

protoplasto das células infectacias, além de diminuir a quantida

de de componentes normais, constituintes da própria planta hos 

pedeira. Embora possam ser detectadas pequenas variações nestas 

duas metodologias, de forma geral, para o VEFB as purificações 

são realizadas ou com solventes orgânicos e polietilenoglicol ou 

com driselase. 
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A purificação do VEFB utilizando Triton X-100 ba 

seou-se numa metodologia descrita por HAl".ILTON et alli (1981) P.ê. 

ra purificação do vírus do mosaico dourado do tomateiro, com mo 

dificação do autor desta dissertação. A detecção de partículas 

virais nas fraç5es P-1 e P-3 (ESQUEMA 2) fez com que tais preci

pitados fossem processados e submetidos a gradiente de densidade 

separadamente. No exame das fraç5es PB-3 e PS-8 ao microsc6pio 

eletr&nico, foi possível a detecção de um nGrnero razo�vel de pa� 

tículas do VEFB. Com um segundo tratamento com Triton X-100 foi 

possível a recupe1ação de vírus de fraç5es que até então vinham 

sendo descartadas, resultando num aumento de vírus purificado 

sem a necessidade de se aumentar o número de plantas hospedeiras 

empregadas no processo de purificaç�o. 

EmLora na literatura sejam encontrados trabalhos 

que utilizam Triton X-100 (HEPP e ZOETLEN, 1978; ROWHANI e STAC� 

SMITH, 1979) na purificação do V[FB, em todos os casos o emprego 

deste detergente sempre foi combinado com solventes ors�nicos,p2 

lietilenoglicol ou driselase. Não foi encontrado na literatura 

nenhum trabalho onde se tenha feito o uso exclusivo de Triton X-

100 para purificação do VEFB. 

O emprego de Triton X-100 permitiu um maior rendi 

menta do método de purificação e uma provável explicação para is 

to pode estar relac-ionada com o fato de que, as partfculas do VE 

FB ficam aderidas �s membranas das c�lulas da planta hospedeira, 

mais especificamente �s c�lulas do par�nquima floern�tico. Quando 

se faz o tratamento com Triton X-100, que é uma subst;ncia deter 

gente, grande parte das partículas do vírus é liberada, porém 
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uma parte destas partículas ainda permanece aderida às membranas 

celulares. Quando se faz o segundo tratamento com Triton X-100 , 

grande parte das partículas que ainda permaneciam ligadas 1s mem 

branas são liberadas. 

[ interessante ressaltar que, por motivos ainda 

nao con! ;ecidos, parece ter haviuo um acúmulo de memLranas de ce 

lulas do floema nos precipitados de; baixa rotação (P-1 e P-3,ES

QUEMA 2). Embora este fenômeno não possa ser devidamente explic.§_ 

do, as evidências levam a crer que, em virtude da razo�vel quan

tidade de vírus detectada nestas fraç6es, certamente estão pre -

sentes nestes precipitados restos de membranas ou mesmo c�lulas 

do parênquima floemático, que estão infectadas pelo VEFB. 

Quando se considera a quantidade de tecido floemá 

tico e a massa total da planta hospedeira, pode-se inferir que a 

relação entre tecido floemático/massa total da plant2 é baixa.E� 

te fato explica, em parte, o motivo pelo qual os LUTEOVIRUS e es 

pecificamente o VEFB,apresentam baixa concentração de vírus no 

material purificado. Se fosse possível isolar o tecido floemáti: 

co do restante do tecido da planta hospedeira, provavelmente o 

rendimento da purificação do VEFB seria aumentado significativa

mente. Neste caso, o problema central do processo de purificação 

passaria a ser a liberação de partícula viral do interior das e� 

lulas do iloema das ·plantas hospedeiras. 

O processo de perda de partículas virais nos pre

cipitados de boixas ce:ntrifugações não é fenômeno exclusivo do 

VEFB. Em qualquer processo de purificação de fitovírus sempre há 

perda de material nas diversas frações do processo de purifica-
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çao. Naqueles casos em 4ue se trabalha com vírus de média ou alta 

concentração na planta, facilmente liberados dos tecidos da hosp� 

deira, esta perda de material é desprezível. Porém, quando se tr� 

bôlha com a purificação de fitovírus que apresentam alta especifi 

cio 3de de tecido, baixa concentração na planta e difícil libera -

ção das partículas virais dos tecidos da planta hospedeira, estas 

perdas passar a ser significativas. O aproveitamento destas fra

ções pode aumentar a quantidade final de vírus purificado. No ca

so do VEFB, além do reaproveitamento dos precipitados resultantes 

de baixa centrifugação, a utilização da pl6nta inteira como fonte 

de vírus também é uma alternativa que não deve ser destartada.CAS 

PER (1977) cita que a concentração do VEFB em raízes de Solanum 

tuberosum e Physalis floridana é maior que a concentração do 

rus nas partes aéreas da planta. Em batata, a concentração do ví

rus chega a ser dez vezes maior na raiz por ocasião da colheita . 

Com base nestes dados, em purificaç5es posteriores do VEFB prete� 

de-se utilizar também raízes de plantas hospedeiras infectadas 

com o VEFB. 

A técnica do Triton X-100, por facilitar a libera

ção de partículas virais dos tecidos da planta hospedeira, poder� 

ser aplicada na purificação de outros LUTEOVIRUS ou mesmo na puri 

ficação de vírus pertencentes a outros grupos, que sejam de difí

cil liberação dos tecidos da planta hospedeira. BERIAM � alli{da 

dos não publicados) aplicaram a metodologia do Triton X-100 na p� 

rificação do vírus da tristeza do citros ("Citrus Tristeza Virus

CTV") a partir de material de raiz, obtendo resultados positivo� 

Os purificados obtidos pela técnica do Triton X--
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100 fo�am utilizados como antígeno imunizante. Foram produzidos 

antissoros com apenas duas injeções de antígeno via linfonódulo 

(OLIVEIRA, 1975). Isto vem revelar que o emprego desta subst�n -

eia não acarretou modificações dos determinantes antigênicos do 

VEFB. Tal fato foi comprovado a partir da obtenção de reações p� 

sitivas tanto com antissoros produzidos pela t�cnica do Triton 

X-100 como para o AS-PLRV. Foram obtidas reações positivas para

o material purificado,. origin6rio do gr<:;diente de densidade e pa

ra suco bruto de D. stramonium infectada com o VEFB, realizados 

com o AS-VEFB e AS-PLRV. 

A t�cnica de microscopia eletr&nica imuno-especí

fica mostrou ser altamente sensível na detecç�o do VEFB em suco 

bruto extraído de D. stramonium infectada com oVEFB, apresentan-

.. ', melhores resultados quando comparados àqueles obtidos pelas 

reações de dupla difusão em ágar. O emprego da técnica de decor� 

ção confirmou a identidade do VEFB, utilizando-se antissoro (AS

PLRV) recebido da Holanda ( Dr. D.Z. Maat, Wageningen,Holanda) • 

A confirmação da identidade da partícula viral pela referida t�c 

nica dispensou o emprego dos testes biol6gicos. 

As purificações efetuadas pelos m�todos de ROWHA

NI e STACE-SíHTH (1979) e TA!<ANAMI e KUBO (1979) originaram pur_:i_ 

ficados insuficientes para provocar a produç�o de anticorpos em 

coelhos, dado o b2i�o rendimento da purificaç�o. Como os precip_:i_ 

tados das baixas centrifugações não fordm reutilizados nas refe

ridas t�cnicas, � bem prov�vel que �uantidades significativas do 

VEFB tenh�m sido descartadas no início do processo de purifica -

çao. 
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A literatura cita ( HAFU,ISON, 1984) que o VEFB

apre�enta boa imunogenicidade. Isto foi comprovado no presente 

trabalho. O animal imunizado recebeu apenas duas injeções de ví

rus purificado e aproximadamente 50 dias após foi possível a de

tecção de anticorpos no soro, com um título de 1;2. 

Nos testes de microscopia eletrônica imuno-especí 

fica, o exame das fotomicrografias (FIGURA 4) mostra que o núme-

ro de partículas aderidas 1s telinhas tratadas com o AS-PLRV 

bem maior quando comparado com o número de partículas aderidas 

nas telinhas tratadas com o AS-VEFB. Esta diferença deve estar 

relacionada com a diferença de título apresentada pelos dois an

tissoros.(AS-VEFB- 1:2; AS-PLRV-1:256). Tudo indica que, em imu

nizações posteriores, com o aumento da dose de antígeno utiliza

da, seja obtido maior título para o AS-VEFB. 

Apesar cio baixo título do AS-VEFB, este antissoro 

pode ser rutilizado na técnica de microscopia eletrônica imuno-es 

pecÍfica para detecção do vírus em plantas suspeitas de infecção. 

Logicamente, um teste desta natureza não pode ser empregado co

mo rotina, para testar grandes partidas de material, por não ser 

exequível, porém a obtenção de um antissoro com um título mais 

elevado possibilitará o emprego de técnicas serolÓgicas que per

mitam testar um número elevado de amostras em curto período de 

tempo, como é o ca$O do teste ELISA, que já vem sendo empregado 

na detecção do VEFB. 
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6. CONCLUSDES

1. Das várias plantas doadoras do VEFB, Datura 

stramonium e Physalis sp foram as melhores entre o material co

lhido
J 

para a purificação do VEFB.

2. A manutenção de plantas de D. stramonium e Ph�-

l 1 d O ' .- d f ~ sa is sp em conge a or, a - 20 C, ate a ocas1ao a puri icaçao 

não causou problemas na conformação morfológica ou nas propried� 

des imuno�ênicas e antigénicas do VEFB.

3. A utilização exclusiva do Triton X-100 aprese�

tou resultados satisfatórios na purificação do VEFB

4. A técnica de imunização via linfonódulo mostrou

se eficiente na produç�o de antissoros contra o VEFB.

5. As técnicas de microscopia eletr&nica imuno

especifica podem ser utilizadas na detecção do VEFB, apresentan-



do resultados positivos com antissoros cie baixo t{tulo, que 

apresentaram reaç5es positivas nos testes de dupla difus�o 

agar. 

32. 
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