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RESUMO
Detecção do vírus da leprose dos citros nos tecidos da planta infectada e do
ácaro vetor Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Acari: Tenuipalpidae)
A leprose é uma das principais doenças na citricultura brasileira devido à sua
ocorrência difundida nos pomares e aos altos custos para o controle químico do ácaro
vetor. A doença compromete a produção da planta e sua vida útil, manifestando-se
através de lesões locais cloróticas ou necróticas em folhas, ramos e frutos, levando à
queda prematura destes órgãos e à seca de ramos. O patógeno, Citrus leprosis virus C
(CiLV-C), recentemente classificado como espécie tipo de um novo gênero de vírus de
planta, Cilevirus, é transmitido pelo ácaro Brevipalpus phoenicis (Geijskes). Apesar de
haver consenso de que a doença tem etiologia viral, ainda existem muitas questões
pendentes sobre as interações vírus-planta-vetor, cujas soluções contribuirão para o
controle integrado da doença. O presente trabalho teve como objetivo obter
informações sobre a interação do vírus com células hospedeiras através de ensaios de
imunolocalização das proteínas MP (putativa proteína de movimento), helicase
(associada à replicação) e p29 (putativa proteína capsidial) do CiLV-C. Para tal, as
sequências codificadoras das ORFs mp e hel foram amplificadas via RT-PCR e
clonadas em vetor de expressão. Em seguida, promoveu-se a expressão in vitro das
respectivas proteínas em células de E. coli e purificação por cromatografia de afinidade
e troca iônica. A proteína MP pura foi utilizada para produção de antissoro policlonal
específico que foi testado quanto à especificidade por métodos sorológicos. Os
resultados do ELISA mostraram que o antissoro apresentou reação positiva com
extratos foliares de lesões lepróticas em todos os estágios de desenvolvimento da
doença, quando utilizado em altas concentrações. Além disso, lesões maduras
reagiram mais intensamente que lesões mais novas. Por Western Blot, detectou-se
somente a proteína pura, não sendo possível obter reação positiva em extrato de
lesões foliares. Também não foi possível detectar a MP por imunolocalização in situ.
Os resultados em conjunto sugerem que ocorre baixo nível de expressão da MP nos
tecidos do hospedeiro. Empregando-se anticorpo policlonal contra proteína p29 do
CiLV-C, foi possível detectar o CiLV-C em extratos de lesões foliares de leprose por
ambos os métodos sorológicos testados e também por Tissue Blotting. Ensaios de
imunolocalização in situ permitiram confirmar que as partículas baciliformes presentes
em cisternas do retículo endoplasmático de tecidos de lesões lepróticas em plantas
representam de fato vírions do CiLV-C. Além disso, também demonstrou-se que o
viroplasma que ocorre no citoplasma representa o sítio de acúmulo da proteína p29.
Este mesmo ensaio revelou que partículas baciliformes que ocorrem entre membranas
de células adjacentes (intestino médio, glândulas prosomais, músculos e epiderme) de
B. phoenicis virulíferos são de fato do CiLV-C. A ausência de viroplasma no ácaro
sugere que a relação vírus/vetor seria do tipo circulativo, sem replicação. Baseado
neste fato discutem-se alternativas para explicar como o vírus trafegaria do lúmen do
intestino até o duto salivar para causar infecção numa planta sadia.
Palavras-chave: Citrus leprosis virus C (CiLV-C); Brevipalpus phoenicis; Citrus sinensis;
Expressão de proteínas; Antissoro policlonal; Imunolocalização in situ
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