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Resumo 
 

O vírus do mosaico da soja – Soybean mosaic virus (SMV) – é um dos principais 
patógenos de soja (Glycine max L.). Pertence ao gênero Potyvirus e existem estirpes (G1 a 
G7) de acordo com sua virulência em cultivares resistentes. A presença de eventos de 
recombinação e mutação no genoma do SMV é considerada responsável para o surgimento 
de estirpes virulentas. Devido à transmissão por sementes é comum encontrar o vírus em 
sementes importadas inspecionadas em laboratórios quarentenários ou bancos de 
germoplasma. Os principais desafios em quarentena são a detecção sensível e a 
identificação precisa do patógeno. Isso requer ferramentas de diagnóstico eficientes para 
evitar o escape de estirpes severas. O objetivo deste estudo foi desenvolver metodologias 
para melhorar a precisão e a velocidade do diagnóstico de SMV em sementes de soja 
importadas. Portanto foi desenvolvida uma estratégia que combina um novo par de 
oligonucleotídeos com base na sequência da região HC-Pro e uma metodologia de extração 
de RNA de sementes combinada com um protocolo otimizado para qRT-PCR. Quatro 
isolados de SMV foram eficientemente diagnosticados pelos métodos desenvolvidos neste 
trabalho. Nenhum isolado apresentou mutações presentes em outros isolados agressivos. 
A detecção de SMV foi realizada no prazo de 8 horas por meio da metodologia de extração 
de RNA de sementes combinada com qRT-PCR.  
 
Termos para indexação: RT-PCR, PCR em tempo real, quarentena, SMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Development of Methods for 
Rapid and Sensitive Detection 
of the Soybean mosaic virus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
The Soybean mosaic virus (SMV) is one of the major pathogens of soybean (Glycine max 
L.). The virus belongs to the genus Potyvirus and there are strains (G1 to G7) which are 
described according to the reaction of resistant cultivars. The presence of recombination 
events and mutations in the genome of the SMV are considered responsible for the 
emergence of virulent strains. Due to seed transmission, it is common to find the virus in 
imported seeds inspected by plant quarantine laboratories or in germplasm banks. The 
major challenges of quarantine are the sensitive detection and accurate identification of 
the pathogen. This requires efficient diagnostic tools to avoid the escape of severe strains. 
The objectives of this study were to develop a method to improve the accuracy and speed 
of SMV diagnosis in soybean seeds. For this, it was developed a strategy that combines a 
new primer pair based on HC-Pro sequence, with a methodology for RNA extraction and 
qRT-PCR. Four SMV isolates were efficiently detected with the methods developed in this 
study. No isolate presented mutations that severe isolates had. The detection of SMV was 
done in an eight hours period through the method for RNA extraction from seeds combined 
with qRT-PCR.  
 
Index terms: RT-PCR, real-time PCR, quarantine, SMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 
O vírus do mosaico da soja – Soybean mosaic virus (SMV) – é um membro do gênero 
Potyvirus e possui partículas alongadas e flexuosas de 710-750 nm x 12-15 nm 
(ALMEIDA et al., 2005). O vírus ocorre em cultivos de soja em todas as regiões mundiais. 
Possui sete estirpes (G1 a G7) cuja classificação está de acordo com sua virulência em 
cultivares resistentes (CHO; GOODMAN, 1979). O fator primário que afeta a distribuição 
mundial do SMV é sua transmissão por sementes (KENDRICK; GARDNER, 1924). A 
propagação secundária do vírus dentro e entre os campos no Brasil é mediada por várias 
espécies de afídeos, incluindo Myzus persicae, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum 
maydis, Dactninotus ambrosiae, Aphis craccivores, Rhopalosiphum padi, Hysteroneura 
setariae e Schizaphis graminum com a transmissão ocorrendo de maneira não persistente 
(ALMEIDA et al., 2005). 
 
A recente introdução do afídeo da soja (Aphis glycines), nativo da Ásia, na América do 
Norte levanta sérios questionamentos em relação à propagação do SMV em campos de 
soja, pois A. glycines pode ser um vetor muito eficiente para o SMV (WANG; GHABRIAL, 
2002). A. glycines coloniza soja muito bem e tornou-se a praga dominante na cultura da 
soja em todo o Centro-Oeste dos Estados Unidos, em contraste com as espécies de 
afídeos citadas anteriormente, que não colonizam soja (TILMON 2007; ALMEIDA et al., 
2005). 
 
Em alguns países asiáticos, devido à presença de A. glycines e ao aparecimento de 
estirpes severas de SMV (SEO et al., 2009b), a magnitude da perda de produção é maior 
do que o registrado nos Estados Unidos (WANG; GHABRIAL, 2002). No Brasil, segundo 
maior produtor de soja depois dos Estados Unidos, não há relatos de presença de A. 
glycines ou da presença de estirpes severas de SMV. A incidência do vírus em áreas de 
produção no Brasil tem diminuído devido à estratégia de controle com cultivares 
resistentes (ALMEIDA et al., 2005). 
 
A resistência ao SMV em soja é controlada por três genes independentes (Rsv1, Rsv3, e 
Rsv4). Rsv1 confere resistência contra estirpes G1 a G6, porém não a G7 (CHO; 
GOODMAN, 1979); Rsv3 confere susceptibilidade do G1 ao G4, mas resistência do G5 ao 
G7 (GUNDUZ et al., 2002; JEONG et al., 2002); e Rsv4 confere resistência a todas as 
estirpes conhecidas de SMV (GUNDUZ et al., 2004; HAYES et al., 2000). No entanto, 
existem relatos da quebra da resistência do Rsv1 devido à presença de mutações no 
genoma do SMV na região codificante para proteínas P3 e HC-Pro (EGGENBERGER et al., 
2008). Também para Rsv3 devido à presença de mutações na região codificante para a 
proteína CI (SEO et al., 2009a). De acordo com Seo et al. (2009b), a presença de vários 
eventos de recombinação no genoma do SMV pode contribuir igualmente para ocorrência 
de quebras de resistência em cultivares de soja. 
 
Tradicionalmente, o esquema de quarentena para detecção do SMV inclui o plantio de 
sementes a fim de observar os sintomas típicos e os testes ELISA de amostras de folhas e 
RT-PCR com oligonucleotídeos específicos (MARINHO et al., 2007; SEO et al., 2009b; 
WANG; GHABRIAL, 2002; OMUNYIN et al., 1996). Este esquema demanda tempo, e 
esses métodos podem não ser precisos o suficiente para detecção de estirpes severas de 
SMV. Também podem não detectar o vírus em baixas concentrações. Os objetivos deste 
estudo foram desenvolver uma metodologia para melhorar a precisão e a velocidade do 
diagnóstico de SMV em amostras de sementes de soja importadas.  
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Material e métodos 
 
 
Isolados de vírus 
 
Os isolados de vírus utilizados durante o estudo foram obtidos a partir de amostras de soja 
analisadas no Laboratório de Quarentena Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, Brasília, Brasil. As sementes de soja foram importadas para fins científicos, 
e a presença de SMV foi verificada por meio da observação de sintomas típicos em 
plântulas de soja e hospedeiros experimentais cultivados em casa de vegetação 
quarentenária ou pelo teste ELISA (Agdia Inc.). Sementes de plantas infectadas com SMV 
e sadias foram coletadas para testes de extração de RNA. 
 
 
Análise e desenho de oligonucleotídeos específicos para detecção do 
SMV 
 
Os oligonucleotídeos específicos para detecção do SMV descritos na literatura foram 
analisados in silico quanto à especificidade e sensibilidade. As 56 sequências do genoma 
completo de SMV disponíveis no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) em maio de 
2011 e as sequências de oligonucleotídeos específicos descritas para a detecção de SMV 
foram alinhadas utilizando-se ClustalW (THOMPSON et al., 1994) com parâmetros 
padrões. Novos oligonucleotídeos específicos para SMV foram desenhados com base 
nestas sequências genômicas disponíveis no GenBank. Sequências das regiões HC-Pro e CI 
foram alinhadas com a utilização do software MEGA 4.0 (TAMURA et al., 2007). Regiões 
conservadas foram identificadas visualmente e oligonucleotídeos para essas regiões foram 
desenhados. As propriedades termodinâmicas e estruturais desses oligonucleotídeos foram 
analisadas com o uso do Science Launcher (http://sciencelauncher.com/oligocalc.html). 
 
 
Extração de RNA e síntese de cDNA 
 
O RNA total foi extraído a partir das folhas de soja infectadas utilizando o kit RNeasy® 
Plant Mini Kit (Qiagen) seguindo o protocolo do fabricante e armazenado a -80°C. O RNA 
total de sementes de soja infectadas e sadias foi extraído por meio do procedimento que 
combina o método CTAB e a coluna do kit RNeasy® Plant Mini Kit (Qiagen) descrito por 
Sangha et al. (2010), com ligeiras modificações. Cerca de 1,0 g de sementes de soja 
maduras foi macerado em nitrogênio líquido com a utilização de almofariz e pistilo RNase-
free, e o pó da semente foi transferido depois para um tubo de polipropileno de 50 mL 
(Falcon) pré-refrigerado. Cinco mL de tampão de extração de RNA total pré-aquecido 
(65°C) {2% (p/v) CTAB, 2% (p/v) polivinilpirrolidona (PVP-40), 100 mM Tris HCl (pH 8,0), 
25 mM EDTA, 2 M NaCl, 0,1% espermidina e 2% β-mercaptoethanol} foram adicionados 
às sementes trituradas em cada tubo, e as amostras foram incubadas durante 30 minutos 
a 65°C em um banho-maria. As amostras foram colocadas em um vortex a cada 5 
minutos para ajudar na ruptura de tecido. Depois da incubação, um volume igual de 
clorofórmio: álcool isoamílico (24:1) foi adicionado a cada amostra e as amostras foram 
misturadas em vortex durante 30 segundos. Posteriormente, as amostras foram 
centrifugadas a 10.000 g durante 20 minutos a 4°C. O sobrenadante aquoso (1 mL / 
tubo) acima da fase branca foi cuidadosamente transferido para tubos Rnase-free de 
microcentrífuga de 2,0 mL e um volume igual de clorofórmio: álcool isoamílico (24:1) foi 
adicionado, misturado em um vortex e centrifugado numa centrífuga de mesa a 10.000 g 
por 10 minutos, a 4°C. Sem tocar na camada branca, o sobrenadante (1,0 mL) foi 
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distribuído em tubos Rnase-free de microcentrífuga de 1,5 mL e 0,5 mL de etanol 96-
100% foi adicionado. A mistura sobrenadante-etanol foi imediatamente colocada em 
colunas de sílica do Kit Rneasy (0,75 mL / coluna), ignorando o passo de filtração, e 
centrifugada a 10.000 g durante 30 segundos sob temperatura ambiente. As amostras 
restantes foram colocadas nas mesmas colunas para processar toda a amostra. O 
protocolo do kit foi seguido nos passos subsequentes para lavar e dessalinizar as amostras 
ligadas na membrana de sílica da coluna. Finalmente, o RNA de cada coluna foi eluído com 
a utilização de 50 mL de água Rnase-free e armazenado a -80°C. 
 
A qualidade do RNA foi verificada com o emprego de um espectrofotômetro (NanoDrop, 
Technologies Inc.). As reações de transcrição reversa foram realizadas com Transcriptase 
Reversa MMLV (Invitrogen) utilizando-se oligo dT ou com oligonucleotídeos específicos, 
seguindo as instruções do fabricante. 
 
 
Teste de oligonucleotídeos e otimização das condições de RT-PCR 
 
Os ensaios foram feitos em 50 μL de volume de reação contendo 2 μL de cDNA, 
utilizando-se Taq DNA polimerase (Sigma Aldrich) com 0,2 mM de dNTP, 0,2 μM do 
oligonucleotídeo forward, 0,2 μM do oligonucleotídeo reverse, em tampão de PCR 1x. As 
seguintes condições foram otimizadas: concentrações de MgCl2 (concentrações finais de 
1,5; 1,875; 2,25 ou 3 mM) e temperatura de anelamento (46-55°C). A PCR foi realizada 
sob as seguintes condições: 94°C por 5 minutos; 40 ciclos de 94°C por 30 segundos; 46-
55°C por 1 minuto; 72°C por 1,5 minuto; e 72°C por 10 minutos. Os produtos de PCR 
foram visualizados por eletroforese em gel de agarose a 1% em TBE e corados com Gel 
Red (Biotium).  
 
 
PCR em tempo real (qPCR) 
 
O par de oligonucleotídeos SMVcpf / SMVcpr para a região da proteína capsidial (CP) 
descrito por Wang e Ghabrial (2002) foi utilizado num ensaio de qPCR, com o emprego do 
Rotor Gene SYBR Green Master Mix (Qiagen) seguindo as instruções do fabricante. Os 
ensaios foram feitos em um equipamento Rotor gene 5plex HRM platform (Qiagen). As 
amostras foram submetidas às seguintes condições: 95°C por 5 minutos; 45 ciclos de 
95°C por 5 segundos; e 60°C por 10 segundos. A análise da curva de melting foi 
realizada para assegurar que um produto de amplificação homogêneo tinha sido produzido. 
Os produtos de qPCR foram visualizados por eletroforese em gel de agarose a 1% em TBE. 
 
 
Especificidade e sensibilidade dos testes de detecção desenvolvidos 
 
A especificidade dos testes foi verificada utilizando-se quatro isolados de SMV e amostras 
de soja sadia. Produtos de amplificação do tamanho esperado foram sequenciados 
diretamente em ambas as direções para verificar a sua identidade e as sequências foram 
depositadas na base de dados GenBank. As sequências de isolados do GenBank e os 
isolados amplificados pelos testes de PCR e qPCR foram alinhadas com o emprego do 
programa MEGA 4.0. Árvores filogenéticas foram preparadas pelo método Neighbor-
Joining para sequências de nucleotídeos e de aminoácidos previstas com Bootstrap 1000 
(TAMURA et al., 2007). Para determinar a sensibilidade dos ensaios, uma série de 
diluições de 10 vezes (variando de 1 a 10−10) de cDNA foram testadas. 
 

Desenvolvimento de Métodos para Detecção Rápida e Sensível do Vírus do Mosaico da Soja 

 
09 



Resultados 
 
 
Análise e desenho de oligonucleotídeos específicos para detecção do 
SMV 
 
O alinhamento entre as sequências genômicas completas de SMV e oito sequências de 
oligonucleotídeos específicos descritos na literatura para a detecção de SMV revelou falhas 
no alinhamento (dados não mostrados). No caso de oligonucleotídeos estirpe-específicos 
(G2 e G7), ocorreu o alinhamento (100% de identidade) com outras estirpes ou isolados. 
Novos oligonucleotídeos para detecção do SMV foram desenhados com base no 
alinhamento dos cinquenta e seis genomas completos de SMV. O alinhamento das 
sequências permitiu a identificação de regiões conservadas nas sequências de HC-Pro/P3 e 
CI/NIa. As sequências de oligonucleotídeos foram escolhidas nas regiões que podem ter as 
mutações descritas por Eggenberger et al. (2008) e Seo et al. (2009a) que conferem 
ganho de virulência para SMV. As sequências e características dos oligonucleotídeos de 
nucleotídeos encontram-se resumidos na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Oligonucleotídeos desenhados (Tm=Temperatura de melting). A posição refere-se ao 
genoma do vírus do mosaico da soja G1 (GenBank FJ640977.1). 

 
Nome do primer e 
região-alvo 

Sequência Senso Tamanho Posição % GC Tm 

SMV1548 HC-Pro 5’TGGTGGAARAATCACATG 3’ Forward 18 1548-1565 41,50% 44,5ºC 

SMV2042 HC-Pro 5'AGCCACTGATGCAGAYAGG 3' Forward 19 2042-2060 55,50% 52,0ºC 

       
SMV2594 P3 5’TTACTTATCCACAACTCCACYCCT 3’ Reverse 24 2594-2617 44,00% 55,0ºC 

SMV2895 P3 5’ CCTGCTTCAAGCGATCYGA 3’ Reverse 19 2895-2913 55,50% 52,0ºC 

       
SMV4683 CI 5’CTTGGYAGAGTTGGTCGTTG 3’ Forward 20 4683-4702 52,50% 53,0ºC 

SMV5073 CI 5’CTYAATTGTCCAGAGAAAGT 3’ Forward 20 5073-5092 37,50% 47,0ºC 

       
SMV6084 NIa 5’ACCTTGAGTGCYTCCTCTGT 3' Reverse 20 6084-6103 52,50% 53,0ºC 

SMV6183 NIa 5’TGTGGCAGTCCTGTCTGACGCAA 3’ Reverse 23 6183-6205 57,00% 59,0ºC 

 
 
 
Extração de RNA diretamente de sementes 
 
A metodologia testada para sementes de soja maduras funcionou melhor com uma 
quantidade de 1,2 g de sementes, em vez de 0,5 g, que foi previamente relatado para 
sementes imaturas de Jatropha (SANGHA et al., 2010). O rendimento e a qualidade do 
RNA extraído de sementes foram semelhantes ao extraído a partir de folhas de soja. A 
concentração de RNA média foi de 654 ng/μL e a relação média A260/280 foi de 2,09, 
indicando que não houve contaminação com proteínas. 
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Testes de oligonucleotídeo e otimização das condições de RT-PCR 
 
Apenas quatro pares de oligonucleotídeos amplificaram fragmentos em pelo menos um 
isolado de SMV nas condições ideais descritas na Tabela 2. O par de oligonucleotídeos 
para as regiões HC-Pro e P3, SMV2042/SMV2895, produziu produtos de PCR do tamanho 
esperado de 854 bp (Figura 1a). Os pares de oligonucleotídeos para as regiões CI e NIa, 
SMV4683/SMV6084; SMV5073/SMV6084 e SMV5073/SMV6183, produziram produtos 
de PCR com o tamanho esperado de 1402 bp; 1012 bp e 1111 bp respectivamente 
(Figura 1a, b). No entanto, apenas o par de oligonucleotídeos para a região do HC-Pro/P3 
foi capaz de amplificar todos os isolados de SMV testados, incluindo amostras que tinham 
RNA extraído de sementes infectadas. Os quatro pares de oligonucleotídeos não 
amplificaram as amostras de soja sadias. As condições de PCR otimizadas estão descritas 
na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Conjunto de oligonucleotídeos testados e condições de PCR. 

 
Par de 
oligonucleotídeos 

Concentração 
final MgCl2  

Localização Tamanho Condições de PCR  

SMV2042/SMV2895 1,875 mM HC-Pro/P3 854 bp 94°C, 5 min 
94°C, 30 s           
 55°C, 1 min             40x      
72°C, 1,5 min 
72°C, 10 min      
           

SMV4683/SMV6084 1,875 mM CI/6K/NIa 1402 bp 94°C, 5 min 
94°C, 30 s           
 47°C, 1 min             40x      
72°C, 1,5 min 
72°C, 10 min         
        

SMV5073/SMV6084 2,25 mM CI/6K/NIa 1012 bp 94°C, 5 min 
94°C, 30 s           
 46°C, 1 min             40x      
72°C, 1,5 min 
72°C, 10 min        
 

SMV5073/SMV6183 1,5 mM CI/6K/NIa 1111 bp 94°C, 5 min 
94°C, 30 s           
 48°C, 1 min             40x      
72°C, 1,5 min 
72°C, 10 min        

 
 
PCR em tempo real (qPCR) 
 
A metodologia para a PCR em tempo real detectou SMV de forma eficiente em todas as 
amostras, incluindo amostras que tinham RNA extraídos de sementes infectadas. Um 
isolado adicional, armazenado como extrato de folha a -20°C desde 2005, teve o RNA 
extraído e foi detectado pelo método. As amostras de soja sadias não mostraram 
amplificação. A análise da curva de melting mostrou um único pico para todos os isolados 
de SMV, indicando elevada especificidade (Figura 2a). Os produtos de amplificação 
visualizados após eletroforese mostraram o tamanho esperado de 469 bp e não houve 
amplificação de produtos não específicos. A curva padrão mostrou a equação y = 
−3,292x + 17,313 e o coeficiente de correlação (R2) de 0,997 (Figura 2b). Ela mostrou 
uma eficiência de amplificação de 101%. 
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Figura 1. Comparação de diferentes combinações de oligonucleotídeos para detecção de SMV. (A) Números 1 a 4 

oligonucleotídeos SMV2042/2895 (854 bp); 5 a 7 oligonucleotídeos SMV4683/6084 (1402 bp). Números 1-3 

representam os isolados: 19.10; 241.07; 165.09. Números 5-6 representam os isolados: 241.07 e 165.09. 

Números 4 e 7: água. (B) Números 1, 3, 5, 7 (oligonucleotídeos SMV5073/6084) representam: água, isolados 

19.10, 165.09 e 241.07, respectivamente. Números 2, 4, 6, 8 (oligonucleotídeos SMV5073/6183) representam: 

água, isolados 19.10, 165.09 e 241.07, respectivamente. M: 1 kb plus ladder (Invitrogen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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Figura 2. qRT-PCR realizada com diluições seriadas de amostra-padrão. (A) Curva de dissociação mostrando pico 

único representando a Tm do produto específico de SMV. (B) Curva padrão mostrando um relacionamento linear 

entre concentrações de cDNA e valores de CT. A concentração 102 corresponde a 5 μL do cDNA (65 ng/μL). A 

série de diluições foi realizada em incrementos de 10. A correlação linear é y = −3,292x + 17,313 e o 

coeficiente de correlação (R2) de 0,997. 

 
 
Especificidade e sensibilidade dos testes de detecção desenvolvidos 
 
Nenhum ensaio amplificou a região CI/NIa para o isolado 19.10, revelando que os 
oligonucleotídeos desenhados para a região não são adequados para fins de diagnóstico. 
No entanto, o sequenciamento dos fragmentos amplificados pelos pares de 
oligonucleotídeos SMV4683/SMV6084 mostrou-se específico para o SMV, e sequências 
de isolados interceptados têm 97 a 99% de identidade de sequência de aminoácidos com 
outros isolados de SMV do GenBank (Tabela 3). Os pares de oligonucleotídeos desenhados 
para a HC-Pro/P3 detectaram todos os isolados testados. Produtos de amplificação do 
tamanho esperado foram obtidos, e a identidade de sequência de aminoácidos com outros 
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isolados de SMV foi entre 96 a 99%. O número de acesso no GenBank dos isolados 
sequenciados neste estudo está descrito na Tabela 3. Ambos os ensaios amplificaram nas 
regiões onde mutações para ganho de virulência estão presentes. Os isolados 
interceptados não têm as mutações R682M e L670F na região HC-Pro. Na região da CI, 
dois isolados interceptados apresentaram a mutação R1754K. 
 
Tabela 3. Comparação das sequências de SMV obtidas neste estudo com as disponíveis no 
GenBank. 

 
Isolado País/data de 

coleta 
Número 
GenBank  

Identidade HC-
Pro/P3 

Identidade CI/NIa Identidade CP 

   Nct aa Nct aa Nct aa 
241.07 USA/2007 KC331991 90 a 

99% 
96 a 
99% 

90 a 
99% 

94 a 
99%  

92 a 
100% 

99 a 
100% 

165.09 USA/2009 KC331990 90 a 
95% 

96 a 
99% 

91a 
96% 

95 a 
99%  

91 a 
97% 

99 a 
100% 

19.10 USA/2010 KC331989 90 a 
99% 

96 a 
99% 

- - 91 a 
99% 

99 a 
100% 

291.05 USA/2005 KC331988 - - - - 91 a 
97% 

99 a 
100% 

- Sequências não obtidas. 

 
 
As sequências amplificadas por ensaio qPCR para a região da CP tem de 99 a 100% de 
identidade de sequência de aminoácidos com outros isolados de SMV do GenBank. A 
identidade da sequência de nucleotídeos da CP com outros isolados de SMV é entre 91 a 
99%. A árvore filogenética para as sequências de aminoácidos da região CP revela que a 
diversidade genética é baixa na região (Figura 3c). As árvores filogenéticas para as 
sequências de aminoácidos das regiões HC-Pro e CI (Figura 3a e 3b) revelaram presença 
de variabilidade genética. Os isolados interceptados estão agrupados com os isolados de 
Canadá, Coreia do Sul, EUA e China. Eles não estão próximos dos isolados WS200, CN18, 
G5H, G6H e G7H que foram relatados quebrando a resistência de cultivares de soja. 
 
O cDNA do isolado 165.09 foi utilizado para determinar a sensibilidade do ensaio de PCR 
com o par de oligonucleotídeos 2042/2895 e do ensaio de qPCR. O ensaio de PCR foi 
capaz de detectar até a diluição 10−4 e o qPCR foi capaz de detectar até a diluição 10-10.  
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Figura 3. Análises filogenéticas para as sequências deduzidas de aminoácidos de isolados interceptados de SMV 

e do GenBank. (A) Sequências parciais de HC-Pro e P3, (B) Sequência parcial de CI, total de 6K e parcial de NIa, 

(C) Sequência parcial da CP. As árvores filogenéticas foram reconstruídas pelo método NJ com bootstrap 1000. 

Os números de acesso dos isolados do GenBank são: G1- FJ640977.1, G5- AY294044.1, G5H- FJ807701.1, 

A B C 
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pSMV-G5H- FJ376388.1, G2- S42280.1, G3- FJ640978.1, G4- FJ640979.1, G6- FJ640980.1, G6H- 

FJ640981.1, G7- AY216010.1, G7A- FJ640982.1, G7H (a)- AY294045.1, G7H (b)- FJ807700.1, SMV-

NC_002634, SMV (severe)- AJ312439.1, 4469/CHN/2004- HM590055.1, 4547/CHN/2004- HQ396725.1, 

WS32- FJ640954.1, WS37- FJ640955.1, WS84- FJ640956.1, WS101- FJ640957.1, WS105- FJ640958.1, 

WS109- FJ640959.1, WS110- FJ640960.1, WS116- FJ640961.1, WS117- FJ640962.1, WS128- 

FJ640963.1, WS132- FJ640964.1, WS135- FJ640965.1, WS144- FJ640966.1, WS145- FJ640967.1, 

WS149- FJ640968.1, WS151- FJ640969.1, WS155- FJ640970.1, WS156- FJ640971.1, WS160- 

FJ640972.1, WS162- FJ640973.1, WS200- FJ548849.1, WS202- FJ640974.1, WS205- FJ640975.1, 

WS209- FJ640976.1, 413- GU015011.1, Aa- AB100442.1, Aa15-M2- AB100443.1, L- EU871724.1, L-RB- 

EU871725.1, Rsv4-RB3- JN416770.1, N- D00507.2, SC3- JF833013.1, Sc6- HM590054.1, 6067-1- 

JF833015.1, 6202-2- JF833014.1, SAAS- AJ310200.1, CN18- AJ619757.1, NP-L-HQ166266.1, NP-C-L- 

HQ166265.1. 

 
 

Resultados e discussão 
 
Há relatos frequentes de interceptação de SMV em laboratórios de quarentena de plantas e 
em bancos de germoplasma (CHO; GOODMAN, 1979; MARINHO et al., 2007). Apesar de 
o vírus ser difundido em cultivos de soja em todo o mundo, os recentes surtos de SMV 
relatados na Coreia (SEO et al., 2009b) e a recente introdução de A. glycines na América 
(WANG; GHABRIAL, 2002) levantaram sérias preocupações sobre o patossistema. Os 
maiores países produtores de soja estão no Norte e Sul da América. Não há relatos da 
presença de estirpes virulentas G5H, G6H e G7H e nem da presença de A. glycines no 
Brasil (ALMEIDA et al., 2005; SILVA et al., 2003). Para evitar a introdução de isolados 
severos do SMV em regiões onde eles estão ausentes, é fundamental ter ferramentas de 
diagnóstico eficientes. Estas incluem a detecção sensível e a identificação precisa do 
patógeno. 
 
Embora os métodos atuais de diagnóstico do SMV sejam considerados bons, o estudo in 
silico revelou a possibilidade de resultados falsos negativos ou falsos positivos. Os 
resultados falso-negativos poderiam ocorrer devido ao anelamento não perfeito dos 
oligonucleotídeos específicos com a sequência de alguns isolados de SMV. Por outro lado, 
ambos os oligonucleotídeos específicos de estirpe para G2 e G7 podem ter anelamento 
perfeito com outras estirpes de SMV, causando os resultados falsos positivos. 
 
Em contraste com os trabalhos anteriores, os conjuntos de oligonucleotídeos neste estudo 
foram desenhados para ter anelamento perfeito com todas as sequências SMV disponíveis 
no GenBank. Além disso, os conjuntos de oligonucleotídeos foram desenhados para a 
amplificação das regiões-chave das mutações para a virulência de SMV. De acordo com 
Adams et al. (2005), as proteínas HC-Pro e CI são as regiões que refletem com mais 
precisão as informações dos genomas completos da família Potyviridae. Infelizmente, os 
conjuntos de oligonucleotídeos para a região da CI não funcionam bem para fins de 
diagnóstico, embora eles sejam adequados para estudos de diversidade genética. O 
tamanho dos produtos de amplificação para esta região, maior do que 1 kb, devido à 
ausência de regiões conservadas, pode explicar a dificuldade para a amplificação na 
presença de baixas concentrações de RNA. De acordo com Seo et al. (2009b), a CI é a 
região onde os principais eventos de recombinação estão presentes no genoma do SMV. A 
dificuldade para encontrar regiões conservadas na CI pode ser explicada também devido a 
estes eventos. 
 
Os pares de oligonucleotídeos para a região HC-Pro/P3 funcionaram melhor para fins de 
diagnóstico, com a amplificação dos três isolados interceptados. O teste pode amplificar 
mesmo em baixa concentração de RNA, como provado pela série de diluição de 10 vezes. 
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Como os oligonucleotídeos para a região de CI, estes oligonucleotídeos são adequados 
para estudos de diversidade genética. Em comparação com a região da CP, as sequências 
de aminoácidos de ambas as regiões CI/NIa e HC-Pro/P3 têm maior variabilidade genética. 
As árvores filogenéticas para estas regiões possuem um padrão semelhante com a 
presença de agrupamentos com base na origem geográfica ou na estirpe. 
 
Apesar da presença de variabilidade genética nas sequências de nucleotídeos da região CP, 
as sequências de aminoácidos são altamente conservadas para esta região. Isso pode 
acontecer devido a uma pressão seletiva negativa para mudanças na região, como 
sugerido pelo dN/dS <1 (NEI; KUMAR, 2000). Esta região tem a presença de motivos 
importantes relacionados com a transmissão por afídeos, movimento e encapsidação 
(SHUKLA; WARD, 1989). 
 
Os isolados interceptados não têm ambas as mutações R682M e L670F, descritas na 
região HC-Pro (HAJIMORAD et al., 2008; EGGENBERGER et al., 2008). Estas mutações e 
a mutação C720Y têm um papel essencial na quebra à resistência em soja Rsv1. Em 
contraste, para a região da CI, os dois isolados 241.07 e 165.09 possuem a mutação 
R1754K, descrita como essencial para quebrar a resistência em soja Rsv3. Os isolados 
interceptados têm maior identidade e estão agrupados nas árvores filogenéticas com 
estirpes de SMV controladas pelo gene Rsv1. Assim, a presença da mutação na região CI 
para estes isolados não representaria um problema sério. 
 
A metodologia desenvolvida para extração de RNA direto de sementes e o teste para PCR 
em tempo real representam um avanço em termos de análise rápida e sensível. Os 
resultados para o teste de qPCR foram obtidos em cerca de uma hora. O tempo necessário 
para a extração de RNA a partir de sementes é de cerca de três horas. O tempo total para 
a análise, incluindo a síntese de cDNA, pode ser menos de sete horas. Isto é 
especialmente importante para a análise em locais onde é impossível plantar as sementes, 
ou quando o tempo é curto para a detecção, como para a inspeção em portos, aeroportos 
ou áreas de fronteira. As sementes infectadas pelo SMV coletadas para extração de RNA 
não apresentaram sintomas. Devido à presença potencial de outras espécies transmitidas 
por sementes na cultura da soja, como Cowpea mild mottle virus (gênero Carlavirus), 
Tobacco ringspot virus (gênero Nepovirus) e Tobacco streak virus (gênero Ilarvirus) 
(BATISTA; MARINHO, 2002), a extração de RNA direto de sementes pode ser muito útil 
para a certificação de sementes. 
 
O ensaio de qPCR é altamente sensível, garantindo a amplificação de uma amostra antiga 
armazenada como extrato de folha. Foram utilizados os oligonucleotídeos descritos por 
Wang e Ghabrial (2002), devido à dificuldade de encontrar regiões conservadas para 
fragmentos curtos no genoma do SMV. A sensibilidade e a curva de eficiência do teste 
foram comparadas com outros testes descritos em vírus de plantas com a utilização de 
SYBR green I e eles tiveram um resultado semelhante ou melhor (STEWART et al., 2007; 
ZHU et al., 2010). A utilização do ensaio de qPCR como um primeiro método de 
diagnóstico devido à velocidade do teste e, posteriormente, o ensaio de RT-PCR, com base 
na região HC-Pro para evitar a introdução de estirpes severas de SMV, pode contribuir para 
manter as baixas taxas de incidência e danos causados pelo vírus em culturas de soja. 
 
O diagnóstico das estirpes de SMV foi anteriormente relatado por Kim et al. (2004). Eles 
utilizaram um ensaio RT-PCR/RFLP com base na região CI, que, apesar de eficiente, pode 
não ser capaz de detectar mutações importantes para a virulência do SMV. As 
metodologias descritas neste trabalho poderão melhorar a velocidade, sensibilidade e 
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precisão do diagnóstico em laboratórios de quarentena vegetal ou de certificação de 
sementes. 
 
 

Conclusões 
 
• A combinação de oligonucleotídeos 2042/2895 é uma eficiente ferramenta de diagnose 
por PCR e de estudos de diversidade genética para os isolados de SMV.  
 
• Os isolados interceptados em quarentena não apresentam mutações presentes na HC-
Pro de isolados agressivos de SMV.  
 
• As metodologias de extração de RNA diretamente de sementes e de PCR em tempo real 
desenvolvidas proporcionam maior sensibilidade e rapidez ao diagnóstico de SMV. 
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