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Remoção de infecções virais das cultivares Royal Gala e Cripps Pink por quimioterapia
Osmar NickelI, Vera QuecinF & Thor V.M. Fajardo'Os variados efeitos detrimentais dos vírus à

produção e à qualidade das maçãs sublinham a
necessidade de produção de material propagati-
vo livre de vírus para produtores e viveiristas.
Junta-se a isto a necessidade de conformidade
com diretrizes do MAPA para a produção de
mudas de fruteiras em geral, assim como para a
elevação do patamar tecnológico da produção
de mudas e frutas em gera!.

Macieiras são infectadas com um grande nú-
mero de vírus, entre os quais destacam-se os
vírus latentes em cultivares comerciais "vírus
da mancha clorótica da macieira", (Apple chlo-
roticJeaf spot vírus, ACLSV), "vírus das cane-
luras do tronco da macieira" (Apple stem pitting
vírus, ASPV) , "vírus do acanalamento do tron-
co da macieira" (Apple stem grooving vitus;
ASGV) e outros ainda pouco caracterizados.

Na medicina humana a pesquisa de estra-
tégias racionais de desenvolvimento de drogas
contra alvos virais específicos está se expan-
dindo na busca por agentes antivirais. Os co-
quetéis contra o HIV são exemplos dessa es-
tratégia dírigída à ruptura de caminhos meta-
bólicos do ciclo vira!. Qualquer etapa do ciclo
de replicação viral pode servir de alvo para a
intervenção quimioterápica. Geralmente os al-
vos são enzimas envolvidas na síntese e na
maturação de ácidos nucléicos virais como
aquelas envolvidas na metilação do RNA no
mensageiro vira!.

A clássica termoterapia in vivo promoveu
avanços substanciais na sanidade do material
propagativo de fruteiras nas últimas décadas.
Entretanto é um processo muito longo, traba-
lhoso e, portanto, caro. A quimioterapia em
plantas somente em casos isolados demons-
trou eficácia curativa contra vírus em campo e
somente em plantas herbáceas. Mais promis-
sor parece ser seu uso como tratamento asso-
ciado à termoterapia in vitro, à cultura de me-
ristemas ou como alternativa a ambas. Na prá-
tica, é comum a associação de métodos, visan-
do o aumento da eficácia do processo de remo-
ção de vírus. Entre as substãncias mais utiliza-
das e pesquisadas como agentes anti-virais des-

tacam-se os flavonóides, substãncias naturais
muito disseminadas no reino vegetal a exemplo
de glicirizina, quercetina, morina e outras com
atividade contra uma série de vírus animais
como Herpes simplex vírus, vírus da poliomi-
elite e Vírus da pseudoraiva. Vários flavonói-
des foram relatados como inibidores do Vírus
do mosaico do fumo, vírus X da batata e vírus
da mancha anelar do tomate. Outras substãnci-
as anti-virais são os análogos de bases nitroge-
nadas como ribavirina, dioxihexahidrotriazina
(DHT), deshidroxipropiladenina (DHPA) e
outras. Interferindo em caminhos metabólicos,
estas substãncia estão envolvidas num com-
plexo mecanismo de interrupção da síntese de
DNA e RNA viral em animais e plantas. Riba-
virina, um análogo de guanosina, é conhecida
como um potente agente quimioterapêutico ini-
bidor do processamento do RNA viral,já utili-
zado na remoção de ASGV e ACLSV, dois
vírus de grande incidência em macieiras no Bra-
sil, e na combinação de ribavirina e DHPAnum
tratamento termo-quimioterápico na obtenção
de videiras livres de Grapevíne vitus A, envol-
vido na etiologia do "Kober stem grooving" ,
uma das importantes doenças do complexo
rugoso da videira.

O interesse por estas substãncias está diri-
gido, atualmente, na Embrapa Uva e Vinho,
para a produção de clones de cultivares de maci-
eiras livres de virus. Relatam-se aqui resultados
preliminares de um projeto em andamento.

Plantas das cvs. Royal Gala e Cripps Pink
infectadas respectivamente com ACLSV e
ACLSV +ASPV foram escolhidas para experi-
mentos. Para o tratamento quimioterápico de
plantas, plãntulas da cultivar-candidata obti-
das por cultivo de internós, foram cultivadas
em meio contendo ribavirina por cerca de três
meses. Das plantas obtidas desse tratamento
foram removidas pequenas extremidades api-
cais, não diferenciadas (sem sistema vascu-
lar), chamadas meristemas, dos quais se rege-
neraram plãntulas in vitro.

Na decorrer do experimento foram feitas
análises de sanidade por RT-PCR após 8 e 12

semanas de tratamento anti-vira!. A primeira
análise revelou que a ribavirina provocou a re-
moção de ACLSV e de ASPV de somente uma
das quatro repetições do material de Cripps
Pink, enquanto a cv. Royal Gala continua-
va infectada por ACLSV. Entretanto, os re-
sultados de RT-PCR das plantas regeneradas
de meristemas removidos de plantas após 12
semanas de tratamento quimioterápico, reve-
laram que houve remoção deACLSV (Fig IA)
e ASPV (Fíg. 1B) de todas as plantas regenera-
das das duas cultivares.

As plãntulas regeneradas de meristemas
serão enraizadas in vitro (Figura 2A) e aclima-
tadas em casa de vegetação em condições simi-
lares às de uma cãmara de crescimento (baixa
luminosidade e alta umidade) (Figura 2B) por
cerca de 60 dias, até que elas tornem-se resis-
tentes a condições naturais de luz e umidade.

A concentração de ribavirina (10 microgra-
rnas/rnl), embora adequada para a remoção dos
vírus dos tecidos analisados produziram alte-
rações morfológicas nas partes apicais e esc al-
dadura nas folhas das plãntulas que, entretan-
to, se mostrou reversível após a transferência
para meios sem o agente anti-viral. O efeito
fito tóxico foi mais visível na cultivar Cripps
Pink, aparecendo com menor frequência e in-
tensidade na cultivar Royal Gala. É admissí-
vel que esta suscetibilidade cultivar-específica
seja uma função da concentração do agente.

Concentrações mais baixas de agentes anti-
virais, com e sem combinação com o cultivo de
meristemas, para remoção de vírus de maciei-

Fig.2: A. Enrai
zamento in vitro
de plântulas re-
generadas de me
ristemas.

B. Aclimatação
em casa de vege-
tação

substituir a termoterapia e o cultivo de meris-
temas por um único tratamento quimioterápi-
co, ou associar quimio e termoterapia in vitro
num só procedimento, avaliando a reação de
diferentes cultivares de maçã a este tratameto.

Isto pode, eventualmente, reduzir os cus-
tos e o tempo de obtenção de material propa-
gativo de fruteiras livres de vírus.
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Figura 1: Aná-
lise das plantas
regeneradas a par
tir de meristemas
isolados de plan-
tas tratadas com
ribavirina por 12
semanas por RT-
PCR: A) ACLSV;
B) ASPV_ M; mar
cador de peso mo
lecular (Lam-bda
Pstl), C-; contro-
le negativo livre
de vírus, M; meris
temas,O; planta
original infectada

Garanta o crescimento e precocidade
de seu pomar com mudas de material
genético superior. Visite pomares com

mudas da RASIP e comprove.

ras serão avaliadas em experimentos subse-
quentes envolvendo outras cultivares comerci-
ais relevantes.

A combinação de termoterapia e cultivo de
meristemas tem um efeito positivo na obten-
ção de plantas livres de vírus e tem sido usada
com êxito para eliminar virus de inúmeras fru-
teiras, mas este procedimento é longo e não
raramente resulta em baixas taxas de limpeza
clonal, especialmente em se tratando de espé-
cies de fruteiras lenhosas. Assim, tratamentos
com ribavirina ou outros agentes anti-virais
poderiam vir a revelar-se uma alternativa inte-
ressante ao cultivo de meristemas.

Experimentos em andamento na Embrapa
Uva e Vinho devem elucidar a possibilidade de

tem axl- ala.
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