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RESUMO

No presente trabalho foram analisados os re
sultados sobre a biossTntese do RNAdo vírus do
anel do pimentão e a possível influência do vT_
rus sobre o RNA celular no nucleolo, mitocon_
drio e cloroplasto através de radioautogramls
obtidos ao microscópio eletrônico.

As análises das densidades de grãos de prata
(grãos de prata/um?) evidenciaram que a presen
ça do VAP na célula parece a l terar o transporte
de uridina-3H para o inter ior da célula hospe
deira.

Considerações a respeito de um possível en
volvimento dos mitocondrios com biossTntese cfo
RNA do VAP indicam a baixa probabilidade desse
fato complementando trabalhos anteriores indj_
cando que a biossTntese de pelo menos um dos
tipos de partículas do VAP se dã no nucleolo e
que o mitocondrio ao qual se associam partícu
Ias do VAP não deve estar envolvido na biossTn
tese do RNA v i r a l .

INTRODUÇÃO:

0 vírus do anel do pimentão (VAP) foi encon
trado em São Carlos (Estado de São Paulo) e fõi
inicialmente estudado na Seção de Viroiogia ,
IAC por Costa et a l i i .

Pertence ao grupo Tobravirus, exibindo dois
genomas complementares, razão pela qual é tam
bem um vírus mui t i componente.

As duas partículas nucleoproteicas consti tu
intes do sistema VAP são sob certo ponto de vTs_
ta compementares e diferentes.

O_RNA da partícula curta (55nm) codifica os
capsõmeros e há evidências de controle dos sin
tomas sistêmicos em espécies solanáceas; o RNft
da partícula longa (220nm) codifica pelo menos
duas proteínas de pesos moleculares 140e 170.000
D, codifica a sua replicase, controla lesões Io
cais em Nicotiana tabaccum e N. glutinosa.
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Experimentos realizados com protoplastos i £
fectados com o VAP e mantidos a 22°C permitiram
detectar as primeiras partículas íntegras num
período de 7 a 12 horas (Harrison et a l i i , 1976).

As partículas longas do VAP foram produzidas
principalmente entre 15^e 28,5 horas após a iin
fecçao enquanto as partículas curtas sao s in te t [
zadas entre 23,5-37 horas pós infecção
(Harrison et a l i i 1976).

Em 1971, Harrinson e Crockatt, sugeriram a
possibilidade de que a síntese do RNA do VAP po
deria ocorrer no mitocôndrio.

Uma outra sugestão mais devida a uma extrapc»
lação do que a observações experimentais seria
que a replicação dos tobravTrus estaria envolv_i_
da com cloropíastos pois eles se rompem sob cori
diçoes de clorose e infectado com uma estirpe
do Tobacco ra t t l e virus (de Zoeten, 1966).

Assim, considerando os dados obtidos pela
técnica de radioautografia, a nível de microsco
pia eletrônica, analisaremos a biossíntese dos
RNAs confrontando alguns aspectos em célula sa_
dia e célula infectada pelo VAP.

MATERIAL E MÉTODOS:

No presente trabalho foram uti l izadas plantas
de fumo (Nicotiana tabaccum L var. Tirkish NN)
cultivadas em casa de vegetação. As plantas
com aproximadamente 15cm de al tura foram inocu
ladas mecanicamente com extrato de fumo infecta
do com o VAP através de fr icção das folhas pre
viamente cobertas com carborundum. Plantas dê
fumo controle foram friccionadas com tampão,
sem vírus.

0 inõcuio fo i preparado com extrato de fo
lhas de fumo doente (VAP) e igual volume de tam
pão de fosfato 0,2M, pH 7.2, contendo s u l f i t o
de sódio a 0.01M.

Após 10 a 15 dias da inoculação folhas de
fumo provenientes de plantas exibindo sintomas
da virose foram selecionadas e delas foram reti_
radas pequenos retânguios de 1 x 2nro. Idêntico
procedimento para obter tecido controle, fo i
f e i t o com fumo sadio.

A seguir os pequenos retângulos tanto de plan
tas doentes como de sadias foram mergulhadas em
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soluçio aquosa de AMO na concentração de 75ug/
•1 durante 16 horas. Siaultaneaaente, iguais
retângulos de plantas sadias e doentes foraa
•antidos nas nesms condições em igua destilada
para servirea de controle.

Apôs este período de teapo ea igua ou AMD as
referidas peças foliares foram imersas ea una
solução de uridina tr i t iada (atividade específj
ca 29,3 curies/aml) durante três intervalos de
teapo: 3, 5 e 9 horas. Após estes intervalos
as aaostras foraa lavadas três vezes com uaa
solução taapão de fosfato Q.15M, pH 7,2 durante
1 hora, i temperatura de 4 C. A seguir foi re
alizado o tratamento usual para Microscopia ou
seja fixação dos espécimes coa glutaraldeido 31
ea taapão fosfato 0.05M pH 7,2, lavagens com
tampão fosfato 0.15M pH 7,2, pós fixação coa
tetrõxido de osaio IX ea tampão fosfato 0.15M,
desidratação gradual com acetona e infi l tração
com a resina Epon 912 (Sulft 1961). A seguir
as peças foliares foraa colocadas ea moldes de
borracha apropriados e preenchidos com resina a
f i a de obter blocos com material fo l iar inclui^
do. Estes foraa levados as estufas de 38, 45
e 60°C durante 8, 16 e 24 horas respectivamente

Os cortes ultrafinos foraa colocados ea gra
des de cobre de 200 aesh previamente cobertos
coa películas de colodio e carvão. Para a têc
nica de radioautografia foi utilizado o método
de alça de Caro e Van Tubergen (1962) modify
cado por Stevens 1966. As grades contendo os
cortes foram fixadas no topo de pequenos basto
netes de vidro com auxílio de uaa cola aproprT
ada. A cobertura com emu)são fotográfica
11ford L4 foi fe i ta da seguinte forma: - uma ai
ça de aço de 12n» de diâaetro foi mergulhada na
emulsão diluída (1:1) em água bidestilada mantt
da a 33°C. Após solidificação da gelatina uma
oonocamada da eauisão foi aplicada sobre os cor
tes colocando a alça sobre a grade. As grades
cobertas foram mantidas a 4°C numa atmosfera se
ca em ausência de luz durante 2 meses aproxima
damente.

Após esse perTodo as grades contendo os cor
tes foram colocadas em contacto com o revelador
Microdoi X da Kodak durante 5 minutos a 2Z°C.
Após lavagens seguiu-se a fixação com tiossulfa
to de sódio 31 em água 22°C durante 2 minutos ê
45 segundos e em seguida foi procedida a remo
ção da gelatina (Bienz, 1977).

Os cortes foram coloridos com acetato deurji
nila 2,51 em água durante 6 min., lavados 60 ve
zes com água bidestilada e coloridos com c i t n T
to de chumbo segundo Reynolds (1968) durante 4
min. e novamente lavados com água bidestilada.

A seguir os cortes foram examinados e foto
grafados ao Microscópio Eletrônico Elmeskop TA
da Siemens operando a 80.000 volts.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As contagens dos grãos de prata/um2 corres
pondentes aos diversos tratamentos em 3 Interva
los de tempo sugerem alguns efeitos do VAP so
bre a sTntese de RNA do hospedeiro e dá ai guias
informações com respeito ã biossTntese de seu
próprio RNA.

Os resultados totais das "densidades" dos
grãos de prata a 3,5 e 9 horas após Introdução
da uHdina tr i t iada das células sadias e doert
tes tratadas com água ou AMD estão na TABELA 1.

TWELA 1. tesultados toUis tes "dtnsidadts* dos «rios dt prata i
3 . S t 9 horas apôs introdução dt uridina trittada das
ciluias sadi»» * dotntts, tratadas COB ÍQJM OU MD.

s •
s •

m
VAP

H20

AMD

* HjO

• «MD

H0MS AMK

3

12.22

0,91

13,44

1,41

M>IÇU DE URIDINA

5

11.67

0.05

7.30

3,78

TRITIADA

9

9,78

0,22

5.27

2,13

Confrontando-se os resultados dos tratameri
tos (VAP + H2O) e (S + H2O) pode-se observar
que a taxa de sTntese de RNA nos dois casos é
semelhante durante as primeiras 3 horas de ir»
corporação de uridina marcada. Nos dois perTo
dos seguintes hi indicação de que a presença <Io
VAP na célula afeta razoavelmente o balanço me
tabõlico do RNA, que cai acéntuadamente, entre
3 e 5 horas após adição de uridina-^H, a um ní
vel menor do que na célula sadia controle. C
possível que apôs 3 horas de experimento a in_
corporação da uridina marcada no RNA viral e ce
lular r e f l i t a alterações do intercâmbio céluia-
meio como alterações nas translocações do com
posto marcado. ~

Considerando os dados referentes ã incorpora
ção de composto marcado principalmente no RNA
viral do tratamento (VAP + AMD) observa-se que
a quantidade de RNA marcado é bem menor que o
tratamento (VAP + H2O) indicando ação do AMD
sobre o RNA normal.

Embora menor a ocorrência do efeito do AMD
também se faz sentir nos dois períodos seguiii
tes. Contudo a julgar pela proporção de grãos
de prata nos 3 intervalos após adição de uridi^
na marcada, a proporção de grãos de prata é crês
cente, indicando que o AMD não afeta decisiva
mente a biossíntese do RNA v i ra l . Muito mais
intenso é a ação do AMD sobre a síntese do RNA
celular das células sadias, evidenciando sua
maior permeabilidade na célula sadia em compara
ção com a célula vi rosada, além de uma provãveT
redução na taxa de síntese de proteínas e enzi_
mas necessárias aos processos de penetração,
transporte e Incorporação do nucleotídeo marca,
do no RNA viral ou celular.

Do exame dos dados da tabela 2 duas regiões
celulares merecem especial comentário com rela
ção ã biossíntese de RNA.

A primeira é a região nucleolar que em traba

TAIELA 2. Dttuludoi i * r t H *4n»tdidM" dos jr ioí «t prata n « v t n i i
írws ctlulêrts dt céluUi tnttdts ou não cem AMD M 3 (nt*rv«
Io» ipót «ílçio dt ur td lm-4.

IHTERVALO TMTMHTO «OCIEO «UCIEOIO UOKOPUtSTO HITOCOMIMIO CITOftASM

0 " 3Vi

. -^
J - M

S + H?0
S + AnD
VAP • H9O
VAP * m>

S t HiO
S * ArV
VAP • H?0
VAP • AMD

S • Ĥ O
S t MD
VAP < M?0
V » » AND

4,00
0,51
5,30
0,92

1,15
0,02
2,22
1,08

1.41
0,12
1.4?
0,91

6,51
0,10
6,26
0.15

8.89
0,00
3,74
1,92

7,U
o!o5
3,40
0,69

0.4?
O.OS
0.39
0,02

0,35
0,02
0,31
0,25

0,35
0,04
0,13
0.14

1,22
0,25
1,4!
0,3?

0,52
0,01
1.00
0,50

0,10
0,01
0,30
0,37

0,07
0,00
0,04
0.00

O.OS.3
0,72x10 3

0,03
0,03

0.04 .
0,3 xlO'2

0,02
0,02
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Iho anterior foi deaosntrado ser o local aals
provivel * biossTntese do MiA do VAP (Nogueira,
1978). Neste trabalho não foi possível deaons
trar se as partículas longas e/ou curtas e r a
sintetizadas no nucleolo M S levando-se m con
ta que a razão partículas longas : partículas
curtas auaenta no decurso da doença a possibT
lidade de sua replicação na região nuclear não
pode ser descartada.

A segunda ire» de biossTntese de RUA de in
teresse i a dos aritocÕndiios ea vista da con?
tante associação doVAPcoa essa organela. Ana
Usando os dados da tabela 2 relacionados coa~
os altocôndiios nos tratamento» (VAP • H20) e
(S • HjO) nota-se que enquanto a sTntese do MA
aitocondrial cai consideravelmente no primeiro
caso no trataaento (VAP + H9O) cai coa amor In
tensidade Indicando U M certa atividade altocon
drial na presença do VAP. ~

£ interessante notar que no trataatnto
(S • AMD) espedalMnte no segundo e terceiro
intervalos de awstragea a sTntese de RUA do
•Uocôndrio era praticimente Zero, M S nos tra
taacntos (VAP • AMD) a sTntese do RNA, predomT
nanteMnte virel^ exibiu 1» mínimo no pr iMirõ
intervalo e ua aaxiao no segundo. Este resulta
do tea pouca probabilidade de indicar síntese ~
de UNA viral nessa organela pois experimentos
quantitativos coa relação aos grãos de prata
nas proxiaidades ou sobre os aitocôndrios revê
laraa que BOX dos grãos de prata dessa região"
eram devidos ã partículas de vírus contendo
RNA aarcado e nao aos altocõndrios. Contudo ain
da há U M probabilidade da ordea de 20» de que"
o RNA aritocondrial estivesse Mrcado 5 horas
apôs adição da uridina-3H (Lage, 1980).

No período de S a 9 horas apôs trataaento
coa uridina-^H hí alguM Indicação de que a pre
sença do VAP possa estar interferindo direta ou
Indiretamente na síntese de RNA do cioroplasto.

A baixa ocorrência de grãos de prata no ei.
toplasM parece ser significativo sugerindo ua
Mcanisao de translocação dirigido, razão pela

qual a distribuição dos mesmos pelo citoplasai
ainda não se di ao acaso.
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