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RESUMO 
 

 

O feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] tem grande importância 

socioeconômica no Nordeste brasileiro. Entretanto, sua produção é baixa devida a diversos 

fatores abióticos e bióticos. Dentre os fatôres bióticos, o vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV, família Secoviridae) apresenta grande destaque, por causar a virose que mais 

acomete essa cultura no país. Embora existam cultivares resistentes ao vírus, não se sabe 

quais os mecanismos de defesa envolvidos. Por essa razão, foi elaborado um estudo 

comparativo entre cultivares resistentes e susceptíveis, utilizando duas abordagens 

experimentais. Na abordagem bioquímica, possíveis diferenças de atividades de enzimas 

relacionadas ao estresse oxidativo (dismutase do superóxido, peroxidase do ascorbato, 

peroxidase) e à patogênese (-1,3-glucanase e quitinase), além da fenilamônia liase, e 

teores de H2O2 foram estudadas nos cultivares Pitiúba (susceptível) e Macaibo (resistente). 

Após tratamento com o CPSMV ou com apenas carborundum (plantas controles), foram 

realizadas coletas nos tempos de 6, 12, 24, 48 e 72 h,  tendo sido realizadas as análises 

bioquímicas nos extratos protéicos obtidos das folhas secundárias. Foi verificado que, de 

maneira geral, a resposta entre os cultivares não diferiram significamente, sugerindo que os 

mecanismos de defesa de feijão-de-corda sejam diferentes da resposta clássica de defesa. 

Na segunda abordagem, molecular, as sequências nucleotídicas dos genes codificantes para 

os fatores de iniciação de tradução (eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G, eIF(iso)4G e nCBP) e as 

sequências primárias putativas das proteínas correspondentes foram analisados, no intuito 

de se averiguar a existência de padrões de polimorfismos entre cultivares resistentes e 

susceptíveis, que pudessem estar relacionados à defesa constitutiva conferida por genes 

recessivos. Após análise das sequências, foi observado que eIF4E apresentava 

polimorfismos entre os cultivares, sendo que, em pelo menos duas posições nas sequências 

primárias putativas do fator (68 e 108), existiram diferenças entre cultivares susceptíveis e 

resistentes (Arg
68

/Pro
68

; Val
108

 ou Pro
108

/Ala
108

).  A modelagem molecular revelou que as 

diferenças em aminoácidos situam-se em dois loops externos, próximos ao domínio de 

ligação ao capacete (m
7
G), bastante relatados em casos de resistência recessiva para a 

família Potyviridae. Através de estudos de imunodectecção posterior ao passo 

cromatográfico em coluna de afinidade, foi observado que as mudanças de aminoácidos 

não comprometiam, a capacidade de eIF4E em se ligar ao m
7
G in vitro. Entretanto, como 
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foram observadas duas variantes para eIF4E, entre cultivares resistentes e susceptíveis ao 

CPSMV, em regiões próximas espacialmente, não se pode descartar a hipótese de que a 

resistência recessiva constitutiva esteja associada com essas mutações detectadas nessas 

sequências, que iriam modificar, consequentemente, a interação da VPg viral com eIF4E in 

vivo.  

 

Palavras-chave: feijão-de-corda, Vigna unguiculata, vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV), defesa de planta, fatores de iniciação de tradução.       
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ABSTRACT 

 

 

 

Cowpea [(Vigna unguiculata (L.) Walp.)] has a major socioeconomic importance in 

Northeastern Brazil. However, its production is low due abiotic and biotic factors. 

Amongst the biotic factors the cowpea severe mosaic virus (CPSMV, Secoviridae family) 

has a great importance because it causes the most prevalent and serious virus disease that 

affects this crop in the country. Although there are resistant cultivars to CPSMV, the 

defense mechanisms involved is not understood. For this reason, a comparative study was 

conducted between resistant and susceptible cultivars, using two experimental approaches.  

In the first one, the biochemical approach, possible differences of enzyme activities related 

to oxidative stress (superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase) and 

pathogenesis (β-1,3-glucanase and chitinase), in addition of phenyl amonium lyase, and 

H2O2 generation in the leaves of the cultivars Pitíuba (susceptible) and Macaibo (resistant) 

were analyzed. The secondary leaves were harvested at 6, 12, 24, 48, 72 h after treatment 

with CPSMV or carborundum (controls) and these above parameters were measures in the 

protein extracts obtained. It was shown that, in general, the response amongst the cultivars 

did not differ significantly, suggesting that the defense mechanisms of cowpea are different 

from the classic response of defense observed for several plant species. In the second 

approach, molecular, the nucleotide sequences of the genes that code for the translation 

initiation factors (eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G, eIF(iso)4G and nCBP) and the primary 

strucuture of the correspondent putative proteins were analyzed in order to search patterns 

of polymorphis between the studied cowpea cultivars that could be related to a constitutive 

defense conferred by recessive genes. After sequence analysis, it was found that eIF4E 

showed polymorphisms between cultivars, and, in at least two positions (68 and 108), there 

were differences between susceptible and resistant cultivars (Arg
68

/Pro
68

; Val
108

 or 

Pro
108

/Ala
108

). The molecular modeling revealed that differences in amino acid are located 

in two external loops close to the cap (m
7
G) binding domain, well reported in cases of 

recessive resistance within the Potyviridae family. Through immunodetection studies with 

the leaf extracts and the protein fractions obtained after the affinity chromatography on a 

Sepharose-7-metil-guanosina column, it was found that the amino acid mutations found did 

not impair the ability of eIF4E to bind to M
7
G in vitro. However, as it was observed two 

variants for eIF4E comparing the resistant and susceptible cultivars to CPSMV, at spatially 
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neighboring regions, it could not be ruled out the hypothesis that this constitutive/recessive 

resistant trait is correlated with these mutations detected, which could impair, 

consequently, the in vivo interaction of eIF4E with the viral VPg.  

 

Keywords: cowpea, Vigna unguiculata, cowpea severe mosaic virus (CPSMV), plant 

defense, translation initiation factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

                                        PÁGINA 

Figura 1 RNA bipartido representativo do gênero Comovirus. Ambos RNAs 

apresentam somente uma pauta de leitura. O esquema demonstra as 

diferentes combinações de clivagem da poliproteína viral.  
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Figura 2 Sintomas de virose ou sua ausência em folhas secundárias dos cultivares 

contrastantes de feijão-de-corda (Vigna unguiculata)  Pitiúba (Susceptível) 

e Macaíbo (Resistente), após inoculação com o vírus do mosaico severo do 

caupi (CPSMV). DAI – Dias após inoculação.     

 

 

38 

Figura 3 Obtenção e inoculação do vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV) em 

folhas secundárias de feijão-de-corda. Folhas de feijão-de-corda de um 

cultivar suscetível (Pitiúba), previamente infectado e apresentado sintomas 

da virose, foram excisadas e maceradas na presença de tampão fosfato de 

potássio 50 mM, pH 7,2, contendo 0,01% de sulfito de sódio e 1% do 

abrasivo carborundum (600 mesh). Em seguida, esse inóculo foi usado 

para infectar, através de fricção manual, folhas secundárias dos cultivares 

de feijão-de-corda, Pitiuba (suscetível) e Macaibo (resistente), usados nos 

ensaios posteriores.  
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Figura 4 Aspecto visual dos extratos protéicos obtidos com tampões de extração 

utilizados nos testes preliminares de escolha da solução extratora ideal 

para avaliação da cinética de enzimas relacionadas à patogênese, extraídas 

de dois cultivares de feijão-de-corda. Em A: Tampão acetato de sódio 0,05 

M, pH 5,2, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% 

de PVPP; B: Tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,0, contendo 0,15 M 

de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP; C: Tampão Tris-

HCl 0,1 , pH 8,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF 

e 1% de PVPP. 
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Figura 5 Atividades de enzimas relacionadas à patogênese mensuradas para avaliar 

o melhor tampão de extração a partir de folhas de feijão-de-corda. As 

enzimas escolhidas para análise foram: (A) dismutase de superóxido –

SOD; (B) peroxidase do ascorbato – APX ; (C) peroxidase do guaiacol – 

POX; (D) fenilalanina amônia liase – PAL; (E) β-1,3 glucanase – GLU; e 

(F) quitinase – CHI. Os tampões testados foram: Acetato de sódio 0,05 M, 

pH 5,2, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de 

PVPP; Fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% 

de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP; Tris-HCl 0,1, pH 8,0, contendo 

0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP. Barras 

indicam desvio padrão. Diferentes letras representam diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias.    
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Figura 6 Teor de proteínas das folhas secundárias de feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata), cultivares Macaibo (A) e Pitiúba (B), inoculadas com o vírus 

do mosaico severo do caupi (CPSMV). Asteriscos representam diferenças 

significativas entre as médias (*, p < 0,05; **, p < 0,01) dos tratamentos, 

de acordo com o teste t de Student.  

 

 

42 



IX 

 

Figura 7 Atividade de dismutase de superóxido (SOD) em extrato de folhas 

secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), 

Pitiúba (B) e em ambos (C), controle e inoculado com o vírus do mosaico 

severo do caupi (CPSMV). 1,0 unidade de atividade (1 UA) da SOD foi 

definida como sendo a quantidade de enzima necessária para inibir 50% da 

fotorredução do NBT. Asteriscos representam diferenças significativas 

entre as médias (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos tratamentos, de acordo 

com o teste t de Student. 
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Figura 8 Atividade de peroxidase do ascorbato (APX) em extrato de folhas 

secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), 

Pitiúba (B), e em controle e inoculado com o vírus do mosaico severo do 

caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. 

Asteriscos representam diferenças significativas entre as médias (*, p < 

0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos tratamentos, de acordo com o teste t 

de Student. 
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Figura 9 Atividade de peroxidase do guaicol (POX) em extrato de folhas 

secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A) e 

Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam diferenças significativas entre as médias (*, p < 0,05; **, p < 

0,01; ***, p < 0,001) dos tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 10 Teor de peróxido de hidrogênio (H2O2) em folhas secundárias de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata), cultivares Macaibo (A) e Pitiúba (B), 

inoculadas com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras 

indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos representam valores 

significativos (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) entre os tratamentos de acordo 

com teste t de Student. 
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Figura 11 Atividade da enzima fenilamonia liase (PAL) em extrato de folhas 

secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), 

Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam diferenças significativas entre as médias (**, p < 0,01; ***, p 

< 0,001) dos tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 12 Atividade da enzima β-1,3-glucanase (GLU) em extrato de folhas 

secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), 

Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam diferenças significativas entre as médias (**, p < 0,01; ***, p 

< 0,001) dos tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 13 Atividade da enzima quitinase (CHI) em extrato de folhas secundárias de 

feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B), controle 

e inoculado com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras 

indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos representam valores 

significativos (*, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001) entre os 

tratamentos de acordo com teste t de Student. 
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Figura 14 Eletroforese em gel de agarose (1,5%) do RNA total extraído de folha de 

nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), realizadas em 

duplicatas. 1 e 2 – Macaibo; 3 e 4 – CNC-0434; 5 e 6 – TE97-309G-9; 7 e 

8 – IT85F-2687; 9 e 10 – B17-Gurgueia; 11 e 12- Pitiúba; 13 e 14 - BRS-

Guariba; 15 e 16 – BRS – Tumucumaque; 17 e 18 – BRS – Potengui. As 

bandas mais intensas representam as subunidades 28S e 18S de rRNA. 

Foram aplicados 500 ng de material genômico em cada poço. 
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Figura 15 Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de domínio de eIF4G 

amplificado por  PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares 

de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), utilizando iniciadores específicos 

para essa região. 1 – Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae 

III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-

309G-9; 6 – IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 

10 – BRS – Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA 

utilizado: 1000 ng. 
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Figura 16 Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de domínio de eIF(iso)4G 

amplificado por  PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares 

de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), utilizando iniciadores específicos 

para essa região. 1 – Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae 

III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-

309G-9; 6 – IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 

10 – BRS – Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA 

utilizado: 1000 ng. 
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Figura 17 Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de nCBP amplificado por  

PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda 

(Vigna unguiculata), utilizando iniciadores específicos para essa região. 1 

– Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae III digest; 2 – 

controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-309G-9; 6 – 

IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – 

Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA utilizado: 

1000 ng. 
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Figura 18 Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de eIF4E amplificado por  

PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda 

(Vigna unguiculata), utilizando iniciadores específicos para essa região. 1 

– Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae III digest; 2 – 

controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-309G-9; 6 – 

IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – 

Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA utilizado: 

1000 ng. 
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Figura 19 Alinhamento das sequências codificadoras para a região de domínio do 

fator de iniciação de tradução 4G (eIF4G) de sete cultivares de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata). Asterisco (*) indica conservação das bases 

entre as sequências estudadas. 
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Figura 20 Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à região 

do domínio de eIF4G de feijão-de-corda (V. unguiculata) com sequências 

homólogas de outras plantas. O número de acesso das sequências são as 

seguintes: Cp – Carica papaya (ADO35001.1); Rc -  Ricinus communis 

(XP_002526489.1); Vt – Vitis vinifera (XP_002269466.1). O alinhamento 
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foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 

 

Figura 21 Alinhamento das sequências codificadoras para a região de domínio da 

isoforma do fator de iniciação de tradução 4G (eIF(iso)4G) de nove 

cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) em estudo,. Asterisco (*) 

indica conservação das bases nas seqüências estudadas. 
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Figura 22 Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à região 

do domínio de eIF(iso)4G de feijão-de-corda (V. unguiculata) com 

sequências homologas de outras plantas. O número de acesso das 

sequências são as seguintes: Rc -  Ricinus communis (XP_002534061.1); 

Vt – Vitis vinifera (XP_002285559.1); Pt – Populus trichocarpa 

(XP_002324920.1); Cp – Carica papaya  (ADO64264.1). O alinhamento 

foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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Figura 23 Alinhamento das sequências codificadoras para uma proteína de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata) com afinidade ao capacete (nCBP), obtidas de 

nove cultivares em estudo. Asterisco (*) indica conservação das bases 

entre as seqüências estudadas. 
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Figura 24 Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à 

proteína de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) com afinidade ao capacete 

(nCBP), com sequências homólogas de outras plantas. O número de acesso 

das sequências são as seguintes: Pv – Phaseolus vulgaris  (ABU54819.1); 

Gm -  Glycine max (ACU15859.1); Pt – Populus trichocarpa  

(XP_002319689.1); Rc – Ricinus communis (XP_002525418.1). O 

alinhamento foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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Figura 25 Em A, sequência de nucleotídeos parcial de eIF(iso)4E de V. unguiculata, 

cultivar  IT85F-2687, juntamente com a sequência de aminoácidos 

deduzidos. Em B, alinhamento da sequência de aminoácidos putativos de 

eIF(iso)4E de feijão-de-corda (V. unguiculata) com as sequências 

homologas de outras plantas. O número de acesso das sequências são as 
seguintes: Pv -  Phaseolus vulgaris (ABU54805.1); Gm – Glycine max 

(ACU23400.1); Cm – Cucumis melo (XP_002285444.1); CS – Cucumis 

sativus (ABY56102.1); PS – Pisum sativum (ABH09880.1). O 

alinhamento foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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Figura 26 Alinhamento das sequências codificadoras para o fator de iniciação 

de tradução 4E (eIF4E), de 8 cultivares feijã-de-corda (Vigna 

unguiculata),. Regiões em azul representam a região não codificante 

5’ (5’-UTR). Regiões em verde-claro correspondem aos exons 1,3 e 

5, enquanto que as regiões em verde escuro representam os exons 2 

e 4. Regiões em vermelho indicam diferença de bases entre as 

sequências. Asterisco (*) indica conservação das bases entre as 

seqüências estudadas. 
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Figura 27 Comparação das sequências de aminoácidos de eIF4E, deduzidos a 

partir das sequências de nucleotídeos obtidas de feijão-de-corda 

(Vigna unguiculata). Regiões em vermelho representam a região não 

codificadora 5’ (5’-UTR). Regiões em amarelo e azul-claro mostram 

as diferenças de aminoácidos entre as sequências primárias, podendo 

ser essas diferenças entre cultivares resistentes e susceptíveis (azul-
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claro) ou não (amarelo). Asterisco (*) indica conservação das bases 

entre as seqüências estudadas. 

 

Figura 28 Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados ao fator 

de iniciação de tradução 4E (eIF4E) de feijão-de-corda (V. unguiculata) 

com sequências primárias homólogas de outras plantas. O número de 

acesso das sequências são as seguintes: Pv – Phaseolus vulgaris  

(ABU54808.1); Gm -  Glycine max (ACM45958.1); Ps – Pisum sativum 

(XP_ADK97766.1); Vt – Vitis vinifera (XP_00267488.1); Hs – Homo 

sapiens (NP_001959.1). O alinhamento foi realizado através do programa 

CLC Sequence Viewer 6.4. 
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Figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Estrutura de eIF4E de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cultivar IT85F-

2687, gerada a partir de homologia ao modelo 2IDV (código de acesso ao 

PDB), provenientes de trigo. Em (A), representação da estrutura espacial 

de eIF4E de V. unguiculata, sendo destacados as regiões N-terminal (em 

azul) e C-terminal (em vermelho). Em (B), representa a sobreposição da 

estrutura de eIF4E de V. unguiculata com o modelo 2IDV (representando 

em azul claro). Em (C), são mostrados os aminoácidos constituintes da 

região de interação ao capacete (em azul e laranja), sendo destacados os 

dois resíduos de triptofano (em laranja) responsáveis pelo empilhamento 

com o resíduo de guanosina do capacete. Em amarelo, situa-se a região de 

interação de eIF4E com eIF4G. Em (D), estão os aminoácidos (coloridos) 

que diferem entre os cultivares estudados, onde também estão localizados 

os resíduos de triptofano (em cinza) constituintes do sitio de ligação ao 

capacete. 

 

Detalhe dos aminoácidos diferenciais (em vermelho) de eIF4E, 

provenientes de cultivares resistentes e susceptíveis de feijão-de-corda 

(Vigna unguiculata), gerada a partir de homologia ao modelo 2IDV 

(código de acesso ao PDB), provenientes de trigo. Em (A), cultivar 

susceptível IT85F-2687. Em (B), cultivar resistente Macaibo. Em (C), 

cultivar susceptível BRS – Guariba.  
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Figura 31 Dot blot para eIF4E em nitrocelulose, utilizando volumes diferentes de 

extrato total (100 µL – poço 1; 50 µL – poço 2) e frações eluidas da coluna 

de afinidade Sepharose-7-metil guanosina (100 µL – poço 3; 50 µL – poço 

4). Poço 5 representa o controle positivo (5 µL de anticorpo primário). As 

diluições feitas foram 1:500 do anticorpo primário anti-eIF4E, e 1:2000 do 

anticorpo secundário anti-IgG. 
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Figura 32 Imunodetecção do fator de iniciação de tradução 4E (eIF4E). (A) 

Eletroforese dos extratos totais em gel de poliacrilamida (12,5%), corado 

com Comassie G-250. (B) O mesmo em (A) após o processo de 

eletrotransferência. (C) Blotting dos extratos totais. Foram aplicados 50 µg 

de proteína em cada poço. (D) Blotting dos extratos totais após 

cromatografia de afinidade. Foram aplicados 16 µL em cada poço. 

Anticorpo primário (1:250; v/v) e anticorpo secundário marcado com 

peroxidase de rabanete (1:2.000, v/v). 1 – Macaibo; 2 – CNC-0434; 3 – 

TE97-309G-9; 4 – IT85F-2687; 5 – B17-Gurgueia; 6- Pitiúba; 7 - BRS-

Guariba; 8 – BRS – Tumucumaque; 9 – BRS – Potengui. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 Feijão-de-corda  

 

O feijão-de-corda, também conhecido como feijão-caupi ou feijão-macassar (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.), é uma das principais leguminosas cultivadas no Brasil, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, perfazendo, em média, 90% da área plantada 

de feijões, sendo o estado do Ceará o maior produtor nacional dessa espécie, com 159.471 

toneladas por ano (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 1993-2001). Mais 

recentemente, o cultivo desse feijão tem-se estendido às regiões do Meio-Norte. No que se 

refere ao mercado externo, em torno de 1,8 mil toneladas de feijão-de-corda são 

exportados para Turquia, Egito, Israel, Portugal, Índia e Canadá, gerando um lucro de dois 

milhões de reais (Sinimbu, 2007). 

Embora parte do cultivo seja destinada à exportação, por volta de 85% da sua 

produção é realizada por intermédio da participação da agricultura familiar (Censo 

Agropecuário 2006).  Dentre os principais motivos para utilização desta cultura, em 

detrimento a outras leguminosas, destacam-se: seu alto valor nutritivo e baixo custo de 

produção (Frota et al., 2008).  

A semente de feijão-de-corda contém alto teor protéico (~25%) e ampla variedade 

de aminoácidos, exceto os que apresentam enxofre em suas estruturas, como na maioria 

das leguminosas (Giami, 2005; Iqbal et al., 2006; Frota et al., 2008; Vasconcelos et al., 

2010).  Além disso, é dotada de grande quantidade de minerais e fibras alimentares, 

apresentando-se como fonte preventiva a doenças crônicas (Kendall et al., 2010).        

A espécie possui boa capacidade de fixação de nitrogênio, adaptando-se bem em 

campos com baixa fertilidade, pouca água e em altas temperaturas (20-35 ºC), crescendo, 

principalmente, em regiões equatorial e subtropical (Ehlers e Hall, 1997).  

Apesar da grande importância que essa leguminosa exerce no contexto 

socioeconômico brasileiro e mundial, sua produção é baixa devido a vários fatores, 

destacando-se o processo rudimentar do cultivo, além da não aplicação de medidas 

eficazes no controle de pragas e doenças, ocasionadas principalmente por vírus, fungos, 

nematóides e bactérias.  

Os vírus representam o principal grupo de patógenos que afetam a produtividade do 

feijão-de-corda (Fernandes, 2009). Segundo Hampton et al. (1997) oito espécies de vírus 

pertencentes a cinco famílias distintas atacam majoritariamente o feijão-de-corda: o vírus 
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do mosaico do caupi (CPMV, família Secoviridae) e vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV, família Secoviridae); vírus do mosaico do caupi transmitido pelo pulgão 

(CABMV, família Potyviridae) e vírus do mosaico do caupi, variedade “blackeye” 

(BlCMV, família Potyviridae); vírus do mosaico dourado do caupi  (CGMV, família 

Germiviridae); vírus do mosaico do pepino (CMV, família Cucumoviridae); vírus do 

mosqueado clorótico do caupi (CCMV, família Bromoviridae); e vírus do mosqueado do 

caupi (CPMoV, família Carmoviridae). Entretanto, o CPSMV tem ocorrido com maior 

freqüência nos cultivos brasileiros. 

 

1.2 Vírus do mosaico severo do caupi – CPSMV 

 

O CPSMV pertence ao gênero Comovirus, subfamília Comovirinae, família 

Secoviridae (International Committe on Taxomomy of Viruses, 2009 – ICTV),   e seu 

genoma é codificado por RNA bipartido de fita simples denominado RNA 1 (ou RNA-B, 

de bottom component)  e RNA 2 (ou RNA-M, de middle component), sendo ambos de 

polaridade positiva.  O RNA 1 codifica para cinco proteínas diretamente relacionadas à 

replicação viral, sendo elas, um cofator de proteinase (32 kDa), uma possível helicase (58 

kDa), uma proteína viral (VPg) ligada à extremidade 5‟ do RNA, cisteína proteinase (24 

kDa) e uma RNA polimerase depedente de RNA (87 kDa) (CHEN & BRUENING, 

1992a). O RNA 2 é composto de 3.732 resíduos de nucleotídeos e codifica a uma 

poliproteína de 1002 aminoácidos composta por uma proteína de movimento célula a 

célula e duas subunidades constituintes da capa protéica do vírus (CHEN & BRUENING, 

1992b) (Figura 1). 
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Figura 1. RNA bipartido representativo do gênero Comovirus. Ambos RNAs apresentam somente 

uma pauta de leitura. O esquema demonstra as diferentes combinações de clivagem da poliproteína 

viral. Fonte: Granoff e Webster, 1999. 

 

O genoma viral da subfamília Comovirinae é encapsulado por distintas partículas. 

Os capsídeos apresentam quantidade equimolares das subunidades grande e pequena. 

Quando isoladas, os comovírus apresentam um mistura de duas partículas 

ribonucleoprotéicas, além de um envoltório protéico vazio. Isso é verificado quando as 

partículas são separadas por untracentrifugação: a parte superior apresenta apenas o 

capsídeo sem o RNA, a parte intermediária apresenta além do capsídeo, o RNA 2 e, por 

fim, a parte inferior contém o conjunto capsideo-RNA 1. Embora apresentem densidades 

diferentes devido ao material ribonucléico presente (ou não), a estrutura e composição da 

capa protéica são indistinguíveis. Gaspar et al. (1997) verificou que mesmo sob pressão de 

2,5 kilobar, o capsídeo de CPSMV não apresentou deformações estruturais, demonstrando 

a importância desse componente na proteção do material genético do vírus.   

A replicação do genoma do CPSMV segue o mesmo padrão de outros vírus de 

RNA de senso positivo (+). Após inoculação por intermédio de um vetor, o genoma viral é 

dissociado do capsídeo icosaédrico e a sua replicação envolve, primeiramente, copia do 

RNA viral (+) em uma fita completar (-). Concomitante, a RNA polimerase dependente de 
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RNA, oriunda da clivagem proteolítica da poliproteína, utiliza a fita complementar para a 

geração de inúmeras copias (+) (Labierté e Sanfaçon, 2010).  Através de um mecanismo 

ainda não bem esclarecido, comovírus induzem invaginações no lúmen da membrana do 

reticulo endoplasmático, formando vesículas que previnem contra ação de nucleases, 

permitindo a continuidade da replicação viral (Carrette et al., 2000; Labierté e Sanfaçon, 

2010). 

O CPSMV apresenta grande semelhança com outro representante do gênero 

Comovirus, o vírus do mosaico do caupi (CPMV) que, assim como CPSMV, 

frequentemente ataca plantações de feijão-de-corda, embora não existam relatos da sua 

presença em território brasileiro (Granoff e Webster, 1999).  

A doença ocasionada por CPSMV é a virose que mais afeta a cultura do feijão-de-

corda em países como Venezuela, Costa Rica, El Savador, Estados Unidos além do Brasil 

(Granoff e Webster, 1999). 

Os vetores de transmissão do CPSMV são insetos pertencentes à família 

Chrysomelidae, sendo popularmente chamados de vaquinhas (Diabrotica speciosa e 

Cerotoma arcuata) (Costa et al., 1978). 

Na sintomatologia da doença, no limbo foliar, aparecem inúmeras bolhosidades, 

com alternância de coloração. Quando infectadas ainda jovens, as plantas apresentam 

nanismo. É frequente o subdesenvolvimento das nervuras principais, resultando em 

alteração no tamanho e no formato do limbo. As sementes também se apresentam 

deformadas e com grande diminuição do seu poder germinativo (Zerbini et al., 2002). 

A virose tem influência na produtividade, dependendo do estágio de 

desenvolvimento da planta quando infectada pelo CPSMV. Brooker et al. (2005) 

demonstraram que feijões-de-corda infectadas com CPSMV no 12° dia após germinação 

(DAS)  apresentaram redução na produção entre 48 a 84%, diferentemente de plantas 

infectadas no 24° DAS, as quais apresentaram entre 22 a 66% de redução, e, também, no 

35° DAS,  quando apresentaram somente entre 2 a 36% na queda da produção.   

O controle desse vírus é conseguido, principalmente, pelo cultivo de genótipos de 

feijão-caupi resistentes, como por exemplo, o Macaibo, o CNC-0434 (Assunção et al., 

2005) e o BR-10 (Santos et al, 1987). No caso do genótipo Macaibo e CNC-0434, sua 

resistência foi associada a uma característica monogênica recessiva (Assunção et. al, 

2005). 

 

1.3 Mecanismo de Defesa de Plantas contra Patógenos 
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As doenças ocasionadas por patógenos estão entre as principais perdas na 

agricultura e danos aos ecossistemas naturais. Entretanto, o estabelecimento da doença é 

um evento raro se compararmos a quantidade de microorganismos em que as plantas estão 

expostas diariamente.     

Plantas desenvolveram, durante a evolução, mecanismos de defesa para combater a 

infecção de uma grande variedade de patógenos (vírus, nematóides, fungos e bactérias).   

Os mecanismos de defesa podem ser pré-formados ou induzíveis. A „resposta basal‟ 

pode ser subdivida em dois aspectos: barreiras pré-formadas e defesa gerada por 

reconhecimento dos padrões moleculares associados à patogênese (MAMPs ou PAMPs) 

(Anderson et al, 2010). Os mecanismos de defesa pré-formados podem ser de ordem física 

(cutícula e parede celular) ou química e é a primeira linha de defesa da planta. A cutícula, 

um poliéster, e a cera, um álcool primário esterificado com o acido graxo, são depositados 

na parte externa da parede celular da epiderme. Eles impedem a penetração do patógeno no 

organismo vegetal.  Quando a cutícula é clivada por patógenos, os seus monômeros podem 

servir como sinal (elicitor) para a expressão de genes de defesa e produção de peróxido de 

hidrogênio, que medeiam várias respostas induzidas nas plantas como a resposta 

hipersensitiva (HR) com morte celular programada. Também incluídos no mecanismo pré-

formado estão as enzimas antimicrobianas estocadas em tonoplastos, que são expostos 

contra o patógeno quando existe a lise celular, e alguns metabólitos secundários tais como 

fenilpropanóides, flavonóides e triterpenóides. (Reina-Pinto e Yephremov, 2009). 

Em certo casos, plantas podem reconhecer certos padrões moleculares (PAMPs) 

que estão presentes em várias classes de patógenos  como, por exemplo,  flagelina 

(presente em bactérias),  quitina (presente em fungos) e outros componentes da parede 

celular bacteriana (Nicaise et al., 2009).  O reconhecimento das PAMPs se dá através de 

receptores de reconhecimento de patógenos (PRRs), que são proteínas extracelulares 

bastante conservadas e que interagem com ampla variedade de PAMPs. As respostas 

desencadeadas pelo reconhecimento PAMPs-PRRs são denominadas de imunidade 

induzida por PAMPs (PTI) e, comumente, apresentam curta duração, abrangem ampla 

variedade de patógenos e representam um menor impacto energético à planta (Chisholm et 

al., 2006). Alguns patógenos sintetizam partículas denominadas efetores que conseguem 

suprimir a defesa primária das plantas mediada por PRRs, como no caso da bactéria gram-

negativa Pseudomonas syringae, que sintetiza de 20 a 30 diferentes efetores para evitar o 

reconhecimento de PRRs de Arabdopsis thaliana (Chang et al., 2005). Nestes casos, a 
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pressão evolutiva fez com que as plantas apresentassem um sistema de reconhecimento 

desses efetores, sendo geneticamente denominado de resistência gene-a-gene. 

A hipótese gene-a-gene foi proposta por Harold Flor na década de 40 para a 

explicação da reposta de resistência da planta.  Para que a planta seja resistente a um 

patógeno especifico, existe a necessidade de reconhecimento do produto do gene do 

patógeno, designado Avr, pelo produto de um gene de resistência (gene R) do hospedeiro. 

O estabelecimento da doença é o resultado da inativação ou abscisão de um ou ambos os 

genes.  

Os mecanismos induzíveis, resultantes do reconhecimento do patógeno pela planta, 

provêm da mediação de genes de resistência (Genes R). A primeira resposta da mediação 

dos genes de resistência é a resposta hipersensitiva (HR) que se localiza na região da planta 

onde o patógeno tentou penetrar, resultando na morte programada da célula (PCD) (Heil & 

Bostock, 2002). Concomitante à resposta hipersensitiva, tem sido relatada rápida geração 

de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a síntese de oxido nítrico. 

ROS como o superóxido e o peróxido de hidrogênio, são formados naturalmente 

pela planta durante o processo de fotossíntese e respiração, mas que aumentam durante um 

ataque de um patógeno. Acredita-se que a ROS atua como mecanismo de defesa da planta 

de diversas maneiras, assim como mensageiros secundários e agentes tóxicos, resultando 

na morte do patógeno e da célula vegetal onde se situa a infecção, impedindo o 

estabelecimento da doença (Apel & Hirt, 2004). 

 O óxido nítrico (NO) também tem relação com a morte celular programada na 

planta. Acredita-se, ainda, que tenha participação como agente tóxico contra patógeno, 

além de agir na sinalização celular (Arasimowisc & Floryszak-Wieczorek, 2007).  

Um mecanismo que, geralmente, procede à HR é a resposta sistêmica adquirida 

(SAR), que se caracteriza pela indução de expressão de vários genes e rotas metabólica 

envolvidas com a defesa, no sítio de infecção e em locais distantes desse na planta atacada. 

Nesse caso, há superexpressão de proteínas relacionadas à patogênese (PR-proteínas), a 

síntese de fitoalexinas e outros compostos fenólicos de resistência e lignificação da parede 

celular, dentre outros eventos (Durrant e Dong, 2004). Existem, hoje, 17 classes de PR-

proteínas, dentre as quais β-1,3-endoglucanases (Wu C-T. et al, 2001), quitinases (Wu C-

T. et al, 2001), inibidores de proteinases, defensinas (Aerts et al, 2007), tioninas, 

peroxidases, ribonucleases, oxalato oxidases (Walz  et al. 2008). Por exemplo, há vários 

relatos publicados mostrando que as β-1,3-endoglucanases e quitinases apresentam defesa 

contra diversos fungos, pois agem sobre a estrutura da parede celular desses patógenos, 
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consituida, em grande parte, de glucanos e quitina, substratos, respectivamente, dessas 

enzimas.  

 

1.4 Aspectos moleculares de defesa de planta contra vírus 

 

As respostas de defesa vegetal contra vírus apresentam algumas peculiaridades ao 

compararmos aos demais patógenos. Segundo Hull (2009), existem diversos tipos de 

relação planta-vírus, sendo estas: 

Imune (não hospedeira) – O vírus não se replica em protoplastos ou em células de 

plantas sadias. 

Infectado (hospedeira) – Os vírus podem infectar e replicar nos protoplastos.  

Resistente (hipersensitiva extrema). A multiplicação viral é limitada ás células 

inicialmente infectadas, por conta da produção de proteínas de movimento não funcionais, 

caracterizando uma infecção subliminal.     

Resistente (hipersensitiva) - A infecção é limitada a uma zona de células em volta 

das células inicialmente infectadas, em decorrência da resposta do hospedeiro, havendo 

formação de lesões necróticas locais.  

Sensível - A planta reage mais ou menos severamente à doença. 

Susceptível - Resulta em movimento sistêmico e replicação viral. 

Tolerante - Existe pouco ou nenhum efeito aparente na planta, caracterizando uma 

infecção latente.  

A planta apresenta três formas básicas de resposta quando infectadas por vírus: 

imunidade total; infecção não permissiva, na qual a planta é induzida e consegue conter a 

doença; e infecção permissiva, na qual a planta não consegue conter a infecção, mesmo 

sendo esta resposta induzida ou não (Hull, 2009). 

 

 

1.4.1 Resistência por resposta induzida 

 

A resposta induzida, em plantas, é representada tanto através de genes dominantes, 

representado por genes R de resistência, como também, por meio de reconhecimento 

intrínseco do RNA de dupla fita, resultando no silenciamento do RNA (Soosar et al., 2005; 

Moffett, 2009; Csorba et al., 2009; Loebenstein, 2009; Carr et al., 2010). 
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Os genes R de resistência a vírus, clonados até o momento, codificam proteínas que 

apresentam homologia com as proteínas R de resistência a outros patógenos, embora 

existam somente duas subdivisões baseadas nos diferentes domínios na região N-terminal. 

O primeiro é o domínio que apresenta homologia com o receptor de interleucina 1 

(Toll/interleukin receptor-1 like domain), domínio este bastante conservado em todo o 

reino animal, representante da primeira linha de defesa do sistema imune inato (Whitham 

et al., 1994). O segundo domínio é representado pelo tipo hélice super enrolada (Colied-

coil like domain) (Moffett et al., 2002). Em comum a todas as proteínas R de resistência, a 

cascata de sinalização é bastante semelhante, permitindo, inclusive, que, em alguns casos, 

a mesma proteína R possa reconhecer tanto vírus, como fungos ou bactérias (Jones e 

Dangl, 2001; Maule et al., 2007; Moffett, 2009).  Como já descrito, o reconhecimento do 

ataque do vírus pelas proteínas R resulta na reposta hipersensitiva (HR) e morte celular 

programada, com o intuito de restringir o local de infecção (Maule et al., 2007; Palukaitis e 

Carr, 2008; Loebenstein, 2009).  

Concomitantemente à HR, existe a produção de ácido salicílico, composto sugerido 

no estabelecimento do sistema de resposta adquirida (SAR) e a produção de PR proteínas. 

Entretanto, não se sabe ao certo quais as PR-proteínas que têm ação antiviral, embora se 

saiba que existe aumento de PR-1 em plantas de tabaco infectadas com o vírus do mosaico 

do tabaco (TMV) (Antoniw et. al, 1980). Acredita-se que as ribonucleases, originalmente 

descritas como PR-10, apresentam atividade contra vírus (Park et al., 2004). Na relação 

compatível e incompatível de colza (Brassica napus) com o vírus do mosaico amarelo de 

fumo (TYMV), há acúmulo de isoformas de quitanase no fluído apoplástico (Profotová et 

al., 2007). Em estudos com a região promotora da -glucanase em planta de fumo, foi 

verificada indução da expressão dessa enzima quando o fumo foi desafiado com TMV 

(Livne et al., 1997). A expressão de quitinases e -glucanases, enzimas antifúngicas, 

aparentemente não tem relação diretamente ao vírus, mas são expressos como uma 

resposta geral de defesa vegetal frente à variedade de patógenos. 

Além da via comum de sinalização do ácido salicílico com outros patógenos, 

estudos recentes têm demonstrado uma diferente cascata de reações na relação planta-

vírus. Em estudos com nocauteamento de genes presentes em rotas de ação do ácido 

salicílico, foi visto que a enzima oxidase alternativa (AOX) tem sua expressão aumentada, 

independentemente da via de síntese das PR-proteínas, e que seu nível de expressão está 

diretamente envolvido com a resistência de certas plantas a vírus, mas não a outros 

patógenos (Gilliland et al., 2003; Wong et al., 2002). 
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Um segundo mecanismo de defesa presente em diversos reinos é o silenciamento 

do RNA. As plantas se utilizam desse mecanismo para a degradação de sequencias 

específicas de ácido ribonucléico exógeno, através da geração de RNA de interferência e, 

também, regulação de expressão gênica, através da formação dos microRNAs. A origem 

dessa defesa se dá através da detecção do RNA de dupla fita (dsRNA), decorrente do 

processo de replicação da maioria dos gêneros de vírus de planta. Após detecção, enzimas 

similares a ribonucleases do tipo III, denominadas Dicers, atuam clivando os dsRNA em 

duplex de nucleotídeos de tamanho variando de 21-24 nucleotídeos  (Deleris et. al., 2006 ; 

Waterhouse e Fusaro, 2006).  Esses fragmentos são utilizados como moldes para ação 

ribonucleases, que atuam na degradação de sequencias nucleotídicas presentes no genoma 

viral, por meio de um complexo de indução de silenciamento do RNA (RISC), complexo 

este constituído, além de outros, por membros da família argounata e RNA polimerase 

RNA-depedente.  

 

1.4.2 Resistência por resposta constitutiva 

 

A resistência recessiva é um evento comumente encontrado em plantas (Robaglia e 

Caranta, 2006; Truniger e Aranda, 2009). Na maioria dos casos, esse tipo de resistência é 

resultado da inabilidade do patógeno em infectar o hospedeiro, devido à falta de 

compatibilidade entre fatores de avirulência do patógeno e fatores do hospedeiro que 

permitam que se estabeleça o estado de infecção (Fraser, 1990).  Em síntese, é a falta de 

reconhecimento pelo patógeno da planta como sua hospedeira, estabelecendo um quadro 

de imunidade. Isso é descrito como resistência passiva porque nenhuma atividade é 

requerida pela planta (Fraser, 1990).  Em termos genéticos, fatores de susceptibilidade do 

hospedeiro são traduzidos por alelos dominantes e a resistência é conferida por alelos 

recessivos. 

Uma variedade de genes que apresentam resistência recessiva foram identificados, 

clonados e caracterizados em várias culturas vegetais, sendo todos codificantes para 

famílias 4E ou 4G dos fatores de iniciação de tradução (eIF)  (Tabela 2) (Díaz-Pendón et 

al., 2004; Robaglia e Caranta, 2006; Kang et al., 2005).  

A família 4F (eIF4F) consiste na associação entre eIF4E e eIF4G  e tem como 

principal função a ligação ao capacete do RNA maduro (7–metilguanosina), evento 

essencial para o processo de tradução. Em plantas, tanto eIF4E como eIF4G contêm 
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isoformas  (eIF(iso)4E e eIF(iso)4G), formando o complexo eIF(iso)4F,  apresentando a 

mesma atividade in vitro, mas diferindo pela preferência quanto a estrutura do mRNA 

(Gallie e Browning, 2001), embora não afete as funções vitais da planta caso exista a 

mutação que inativa um dos fatores (Sato et al., 2005; Combe et al., 2005; Ruffel et al., 

2006).  

A subunidade eIF4E é uma pequena proteína (24 kDa), que apresenta o sítio de 

ligação ao capacete (Goodfellow et al., 2007). Em Arabidopsis thaliana, por exemplo, 

existem cinco genes que codificam proteínas que apresentam afinidade com o capacete 

(eIF4E-1, eIF4E-2, eIF4E-3, eIF(iso)4E e nCBP) (Rudd et al., 1998).  Já a subunidade 

eIF4G é uma proteína de grande massa molecular que interage com eIF4E e outros fatores 

de iniciação, incluindo eIF4A, eIF3 e proteína de ligação a cadeia poliadelinada  (PABP) 

(Browning, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabela 01 – Exemplos de resistência recessiva contra vírus 

Hospedeiro Vírus (Gênero; Família) Locus Tradução Referências 

Arabidopsis thaliana 
Potivírus do mosaico do nabo (TuMV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
lsp1 eIF(iso)4E Lellis et al., 2002 

Capsicum annuum 

Vírus da veia mosqueada de pimenta (PVMV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pvr2

2
 + pvr6 

pvr2
2 : 

eIF4E 

pvr6: 

eIF(iso)4E 

Caranta et al., 1996; 

Ruffel et al., 2006; 

Hwang et al., 2009 

Vírus Y da batata (PVY) 

 (Potyvirus; Potyviridae) 

pvr2
1
, pvr2

2
, pvr2

3
, 

pvr2
4
, pvr2

5
 pvr2

6
, 

pvr2
7
, pvr2

8
, pvr2

9
. 

eIF4E 
Dogimont et al., 1996; 

Moury et al., 2004; 

Vírus “etch” do fumo (TEV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pvr2

2
 eIF4E 

Kang et al., 2007; 

Charron et al., 2008 

Capsicum chinense 

Vírus mosqueado da pimenta (PepMoV) (Potyvirus; 

Potyviridae) 
pvr1 eIF4E Murphy e Kyle, 1995; 

Vírus Y da batata (PVY)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pvr1 eIF4E Boiteux et al., 1996 

Vírus “etch” do fumo (TEV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pvr1 eIF4E 

Murphy e Kyle, 1995; 

Kang et al., 2007; 

Cucumis melo 
Vírus da mancha necrotica do melão (MNSV) 

(Carmovirus; Tombusviridae) 
nsv eIF4E 

Nieto et al., 2006; 

Truniger et al., 2008 
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Hordeum vulgare 
Vírus do mosaico leve da cevada (BaMMV) 

(Bymovirus; Potyviridae) 
rym 4, rym 5 eIF4E Stein et al., 2005 

Lactuca sativa 
Vírus do mosaico do alface (LMV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
mol

1
, mol

2
 eIF4E Nicaise et al., 2004; 

Oryza glaberrima e Oryza 

sativa 

Vírus do mosqueado amarelho do arroz (RYMV) 

(Sobemovirus) 
rymv-1 eIF(iso)4G Albar et al., 2003,; 

Oryza sativa 
Vírus tungro esférico do arroz (RTSV) 

(Waikavirus; Sequiviridae) 
tsv1 eIF4G Lee et al., 2010 

Phaseolus vulgaris Vírus do mosaico do feijão (BCMV) bc-3 eIF4E Naderpour et al., 2010 

Pisum sativum 

Vírus do enrrolamento da folha de ervilha (PSbMV) 

(Potyvirus; Potyviridae) 
sbm1 eIF4E Gao et al., 2004 

Vírus do mosaico amarelo do feijão (BYMV) 

(Potyvirus; Potyviridae) 
sbm1 eIF4E 

Bruun-Rasmussen et al., 

2007 

Solanum hirsutum 

Vírus Y da batata (PVY)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pot-1 eIF4E 

Parrella et al., 2002; 

Moury et al., 2004 

Vírus “etch” do fumo (TEV)  

(Potyvirus; Potyviridae) 
pot-1 eIF4E Parella et al., 2002 

Modificado de Truniger e Aranda, 2009.  
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Como mostrado na tabela 2, a maioria dos estudos de ação dos eIF4F envolvem 

vírus da família Potiviridae. Essa família apresenta como material genômico RNA de 

sentido positivo, com cauda poliadenilada e VPg. Estudos comprovam que a resistência 

desses cultivares está na incapacidade de VPg de se ligar ao eIF4E ou ao eIF(iso)4E 

(Grzela et al., 2006). Essa incapacidade é resultante de mutações ocorrentes em 

aminoácidos expostos na superfície da proteína, podendo ser domínio de ligação do 

capacete ou não (Yeam et al., 2007). Na maioria dos casos, o resultado é a inibição da 

multiplicação do material viral.  

Alguns estudos mostram que apenas uma substituição de aminoácido de eIF4E é 

suficiente para conferir resistência, como no caso da mudança de um resíduo de alanina 

por um de prolina em alface (Nicaise et al., 2003), ou do resíduo de valina por glutamina 

em pimenta (Charron et al., 2008). Em outros casos, a resistência é resultante da mudança 

de mais de um resíduo de aminoácido, como no caso do feijão comum (Phaseolus 

vulgaris) frente ao potyvirus BCMV (Naderpour et al., 2010).  

Embora a maioria dos casos de resistência recessiva seja conferida por mutações da 

estrutura da subunidade eIF4E, existem relatos de resistência em decorrência da mudança 

na sequência protéica de eIF(iso)4E (Lells et al., 2002), assim como em ambas (Ruffel et 

al., 2006 ; Hwang et al., 2009).  Mutações em outros componentes da família eIF4F 

[eIF4G e eIF(iso)4G], também afetam a replicação em algumas espécies de vírus (Lee et 

al., 2010; Albar et al., 2006).   

 

1.5 Justificativa 

O feijão de corda desempenha importante papel sócio-econômico no Brasil, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Contudo, sua produção é baixa devida, entre 

diversos fatores, a doenças, sobretudo as ocasionadas por vírus. Das viroses que acometem 

as plantações de feijão-de-corda, destaca-se aquela causada pelo vírus mosaico severo do 

caupi (CPSMV).  

O método mais eficaz e prático de prevenir as perdas na produção advindas da 

infecção por patógenos é a utilização de variedades que apresentam resistência. A Embrapa 

tem desenvolvido algumas variedades de feijão-de-corda resistentes ao CPSMV, como 

CNC-0434 e Macaibo, provenientes de cruzamentos entre diversos genótipos. Entretanto, 

os mecanismos de defesa ainda não foram elucidados. 
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 Portanto, o presente trabalho se propôs a investigar os possíveis mecanismos 

bioquímicos e genéticos envolvidos na resistência do feijão-de-corda contra o CPSMV, 

através de análise da atividade enzimática de proteínas relacionadas à defesa (resistência 

induzida) e da sequência nucleotídica e protéica dos fatores de iniciação de tradução 

(resistência constitutiva) de cultivares resistentes e susceptíveis, visando futuras 

aplicabilidades biotecnológicas que permitam o desenvolvimento de plantas transgênicas 

que apresentem resistência ao CPSMV. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 O objetivo desse trabalho é responder a seguinte pergunta biológica: 

 

Que diferentes respostas bioquímicas e moleculares de defesa ocorrem quando 

genótipos de feijão-de-corda resistentes e susceptíveis ao CPSMV são infectados pelo 

vírus?  

 

 

2.2 Específicos 

 

 Analisar a extensão da produção de ROS e atividades de enzimas antioxidativas 

(peroxidase, catalase, superóxido dismutase, ascorbato peroxidase) em folhas do 

genótipo de feijão-de-corda Macaibo e Pitiúba, não-inoculados e inoculados com o 

CPSMV; 

 Avaliar as atividades de PR-proteínas (quitinase, β-1,3-glucanase) e de fenilalanina 

amônio liase em folhas do genótipo de feijão-de-corda Macaibo e Pitiúba, não-

inoculados e inoculados com o CPSMV; 

 Obter as sequências nucleotídicas e protéicas de eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G, 

eIF(iso)4G e nCBP entre nove cultivares que apresentam resistência (Macaibo, 

BR17-Gurgueia, CNC-0434, TE97-309G-9) ou susceptibilidade (BRS Guariba, 

BRS Potengi, IT85F-2687, BRS Tumucumaque e Pitiúba) ao CPSMV. 

 Avaliar padrões de polimorfismos nas sequências nucleotídicas e protéicas de 

eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G e nCBP, entre os diversos cultivares, que possam estar 

relacionados à resistência ou susceptibilidade de cultivares de feijão-de-corda ao 

CPSMV.  

 Localizar, espacialmente, as diferenças entre sequências protéicas de eIF4E entre os 

cultivares, através da similaridade com sequências protéicas de outros organismos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Determinação de resistência induzida por meio de atividade enzimática 

 

3.1.1. Reagentes 

 

Albumina sérica bovina (BSA), p-dimetilaminobenzaldeido (DMAB), L-

fenilalanina, -Glucuronidase (obtida de Helix pomatia), guaiacol, laminarina (proveniente 

de Laminaria digitata), azul de p-nitro tetrazolium (NBT) e riboflavina foram obtidos da 

Sigma Chemical Co., St. Louis, USA. L-metionina foi obtida da Acros Organics, New 

Jersey, USA; Fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) foi obtido da USB Co., Cleveland, 

USA. Os demais reagentes foram de grau analítico e obtidos comercialmente de diferentes 

fornecedores.   

 

3.1.2. Material biológico 

 

Sementes de feijão-de-corda, genótipos Macaibo e Pitiúba (CE-31), foram 

gentilmente cedidas pelo Dr. Francisco Rodrigues Freire Filho, pesquisador da Embrapa 

Meio-Norte Piauí, e mantidas à temperatura de 8 ˚C, até sua utilização.  

Isolado de CPSMV-PE foi coletado a partir de folhas do genótipo Pitiúba 

infectadas, apresentando sintomas típicos de mosaico severo, e gentilmente cedidos pelo 

Dr. José Evando Aguiar Beserra Junior, professor da Universidade Estadual do Piauí 

(Picos-PI). 

 

3.1.3. Cultivo 

 

Sementes de feijão-de-corda, genótipos Macaibo e Pitiúba, foram tratadas com 

hipoclorito de sódio (0,05% de cloro ativo) por 3 minutos e, em seguida, lavadas com água 

destilada em cinco ciclos de 2 minutos cada. Após esse procedimento, as sementes foram 

embebidas em água destilada por 20 minutos e submetidas a outro ciclo de cinco lavagens. 

As sementes selecionadas foram colocadas para germinar em papel de filtro 

embebido com um volume de água destilada correspondendo a duas vezes seu peso seco. 
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As sementes foram, então, deixadas germinar em ambiente úmido e na ausência de luz, por 

dois dias. Em seguida, as plântulas obtidas foram colocadas em vasos plásticos de 12 cm 

de diâmetro por 12 cm de altura, contendo 5 em cada vaso, sendo o substrato areia de rio 

previamente lavada, exaustivamente, com água de torneira e, antes de ser autoclavada (121 

°C, 9.8 x 10
4
 Pa, 30 min), com água destilada. Os vasos foram mantidos em condições de 

casa de vegetação com radiação fotossinteticamente ativa (PAR) de cerca de 700 µmoles 

m
-2

 s
-1

,
 
fotoperiódo de cerca de 12 horas e temperaturas de 27.0 ± 0.8 °C (noite) e 31.0 ± 

3.0 °C (dia) e umidade relativa de 79.8 ± 10.9%.  

As plantas foram regadas com água destilada até o sexto dia, e posteriormente, 

regadas com solução nutritiva descrita por Hoangland e Arnon (1950), modificada por 

Silveira et al.(2001), diluída na proporção 1:10 (v/v) em um volume fixo por vaso. 

 

3.1.4. Inoculação do CPSMV 

 

Após coleta das folhas infectadas com CPSMV, proveniente da cultura de vírus 

mantida no cultivar Pitiúba (altamente susceptível ao vírus), extrato folhear foi obtido 

através de maceração com tampão fosfato 0,01 M, pH 7,0, contendo sulfito de sódio 0,1 % 

na proporção 1:10 (p/v). A inoculação foi efetuada após 12 dias de germinação em folhas 

secundárias totalmente expandidas, previamente injuriadas com o abrasivo carborundum 

(600 mesh) como descrito em Paz et al.(1999). O tratamento controle consistiu em injuria 

com abrasivo mencionado, e posteriormente, contato com tampão de extrato sem a 

presença do isolado viral. 

As folhas secundárias dos cultivares Macaibo e Pitiúba foram coletadas em 6, 12, 

24, 48 e 72 horas após inoculação e armazenadas em -80 ˚C, para posterior análise. Para 

cada experimento, três repetições foram utilizadas, sendo cada repetição correspondente a 

três plantas.   

 

3.1.5. Teste preliminar para obtenção de extrato enzimático 

 

Para avaliar o melhor tampão de extração na determinação das atividades 

enzimáticas, foram preparados extratos protéicos de folhas secundárias de feijão-de-corda 

cv. Pitiúba após 12 dias de germinação, utilizando os seguintes tampões:  
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Tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, contendo NaCl 0,15 M, PEG 3%, PMSF 

1 mM, EDTA 2 mM e PVPP 1%.  

Tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,0, contendo NaCl 0,15 M, PEG 3%, 

PMSF 1 mM, EDTA 2 mM e PVPP 1%.  

Tampão Tris-HCl 100 mM, pH 8,0, contendo NaCl 0,15 M, PEG 3%, PMSF 1 mM, 

EDTA 2 mM e PVPP 1%.  

As folhas secundárias foram maceradas sob banho de gelo, na presença de cada um 

dos tampões mencionados, na proporção de 1:4 (p/v), por 10 minutos. Após a maceração, o 

homogeneizado foi centrifugado (13.000 x g, 4 ˚C, 20 minutos), o sobrenadante coletado e 

dialisado exaustivamente contra o tampão de extração por 48 horas, a 4 ˚C. 

Após escolha do melhor tampão de extração (tampão acetato), os extratos foliares 

nos diferentes tempos de coleta dos dois cultivares (Macaíbo e Pitiùba) foram obtidos de 

plantas controles e inoculadas, repetindo as mesmas condições de extração mencionadas 

anteriormente.    

 

3.1.6. Dosagem de proteínas solúveis totais 

 

A dosagem de proteínas solúveis totais foi determinada segundo metodologia 

descrita por Bradford (1976). A uma alíquota de 0,1 mL do extrato dialisado, foram 

adicionados 2,5 mL do reagente de Bradford. A mistura foi deixada em repouso por 10 

minutos e, por fim, a leitura da absorbância monitorada a 595 nm, em espectrofotômetro 

(Novaspec III da Pharmacia). Através de uma curva pré-estabelecida com valores de 

concentrações conhecidas de albumina sérica bovina (BSA), a quantidade de proteína 

solúvel existente na amostra foi determinada. Os valores foram obtidos em triplicata e 

expressos em miligramas de proteína por grama de massa fresca (mgP g
-1

 MF). 

 

3.1.7. Atividades Enzimáticas 

 

3.1.7.1. Determinação da atividade peroxidásica (POX) 

 

A metodologia utilizada foi a mesma descrita por Urbanek et al. (1991). Guaiacol e 

peróxido de hidrogênio foram os substratos usados, sendo o composto (3,3‟-dimetoxi-4,4‟-

bifenolquinona) produzido pela ação da peroxidase, quantificado. Para determinação da 
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atividade, alíquotas de 0,2 mL do extrato dialisado foram adicionadas à solução de tampão 

acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 (0,98 mL), seguidas da adição de peróxido de hidrogênio 

60 mM (0,5 mL) e guaiacol 20 mM (0,5 mL), totalizando 2 mL de mistura reacional. A 

solução foi deixada em repouso por 10 minutos em banho-maria a 30 °C e, após adição da 

alíquota do extrato, a formação do composto colorido foi mensurado a cada 30 segundos, 

até atingir 3 minutos, em 480 nm no espectrofotômetro (Novaspec III da Pharmacia). A 

unidade de atividade (UA) foi estabelecida como sendo a variação da absorbância por 

minuto, sendo expressas em unidade de atividade por unidade de massa fresca (UA g
-1

 

MF). 

  

3.1.7.2. Determinação da atividade de Superóxido Dismutase (SOD) 

 

A detecção e quantificação da atividade de SOD foi realizada empregando 

metodologia descrita por Piacham et al. (2003). O ensaio consiste na avaliação da inibição 

da redução do substrato NBT, exercida pela enzima.  Alíquotas de 0,05 mL do extrato 

dialisado foram adicionadas em placa de micropoços com uma mistura de tampão fosfato 

de sódio 1 M, pH 7,8 (0,01 mL), Triton X-100 0,25% (0,01 mL), L-Metionina 130 mM 

(0,02 mL), EDTA 1 mM (0,02 mL), NBT 0,75 mM (0,02 mL), riboflavina 10 mM (0,02 

mL) e água grau Milli-Q para completar o volume da mistura reacional de 0,2 mL. A etapa 

de adição do NBT, riboflavina e L-metionina foi feita na ausência da luz, com o intuito de 

evitar o inicio da reação. A reação foi conduzida em câmera com luz fluorescente de 40 W, 

e depois lida a 630 nm em leitora de ELISA (“Automated Microplate Reader”, modelo 

ELX800-Bio-Tek Instruments
®
), em intervalos de 1 min, até completar 5 minutos de 

reação. O branco do ensaio foi obtido como no experimental, diferenciando deste porque 

não há exposição à luz. A unidade de atividade (UA) foi definida como a quantidade de 

amostra necessária para inibir 50% da fotorredução do NBT à formazana azul (Beauchamp 

e Fridovich, 1971), sendo expressa em unidade de atividade por unidade de massa fresca 

(UA g
-1

 MF). 

 

3.1.7.3. Determinação da atividade de Catalase (CAT) 

 

A metodologia empregada para mensurar a atividade da catalase foi descrita por 

Havir e McHale (1987) e Peixoto et al. (1999), com modificações. Em uma alíquota de 0,5 
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mL do extrato dialisado, foi adicionado 0,95 mL de tampão fosfato de potássio 75 mM, pH 

7,0, contendo H2O2 112,5 mM. A mistura reacional foi incubada em banho-maria a 30 °C 

por 10 minutos, e a medição feita com base no decréscimo de absorbância a 240 nm, em 

espectrofotômetro, a intervalos de 30 s, sendo a atividade expressa em micromol de H2O2 

consumido por grama de massa fresca (µmol H2O2 g
-1

 MF). 

 

3.1.7.4. Determinação da atividade de peroxidase do ascorbato (APX) 

 

O ensaio da atividade de peroxidase do ascorbato foi realizado segundo Koshiba 

(1993), modificado por Peixoto et al. (1999), no qual o índice da oxidação do ascorbato é 

medido. Alíquotas de 0,1 mL do extrato dialisado foram adicionadas a uma mistura de 0,8 

mL tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 6,0, contendo ascorbato 0,5 mM, adicionado de 

H2O2 2 mM (0,1 mL). O decréscimo de absorbância foi mensurado em 290 nm em 

espectrofotômetro, a intervalos de 20 s até 180 s. A atividade de APX foi determinada com 

base em uma curva padrão construída a partir de concentrações conhecidas de L-ascorbato 

(0,1-1,0 µmol ascorbato/mL).   

 

3.1.7.5. Determinação da Atividade Quitinásica 

 

A atividade quitinásica total foi determinada segundo a metodologia descrita por 

Boller et al. (1993), na qual a liberação de N-acetil-D-glucosamina (NAG) pela ação 

hidrolítica da enzima sobre a quitina coloidal é mensurada. A quitina coloidal foi 

preparado como descrito por Barreto (2005). Para a determinação da atividade quitinolítica 

total, 0,25 mL do extrato dialisado foi incubado com 0,25 ml de quitina coloidal, durante 1 

hora, a 37 °C. Após o período de reação enzimática, esta foi interrompida pela incubação 

das amostras em água fervente, por 5 minutos. Na reação controle (branco), a quitina 

coloidal foi adicionada após fervura da amostra em teste. Em seguida, a mistura reacional 

foi centrifugada a 12.000 x g por 15 min, a 4 ˚C, e 0,3 mL do sobrenadante foi coletado, 

sendo a ele adicionado 0,01 mL da enzima glucuronidase (Sigma) e, então, incubado 

durante 1 hora, a 37 °C. A reação foi interrompida em banho-maria em ebulição (98 °C), 

por 10 minutos. Para determinação quantitativa de NAG, 0,19 mL de tampão acetato de 

sódio 50 mM, pH 5,2, e 0,1 mL de tetraborato de sódio 0,6 M foram adicionados à mistura 

reacional e esta fervida em banho-maria, por 5 minutos. Após resfriamento, 1,0 mL da 
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solução de p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB) foi adicionado, e a mistura incubada em 

banho-maria a 37 °C, durante 20 minutos. As absorbâncias foram lidas em comprimento de 

onda de 585 nm e as concentrações calculadas a partir de uma curva padrão construída 

com concentrações conhecidas de NAG (Reissig et al., 1955). A atividade foi expressa em 

nanokatal (nkat), sendo 1 nkat equivalente  a 1 nmol de monômeros de  N-acetil-D-

glucosamina liberado por mL por segundo, nas condições do ensaio (Oliveira et al., 2010). 

 

3.1.7.6. Determinação da atividade β-1,3-glucanásica 

    

A atividade β-1,3-glucanásica foi mensurada utilizando laminarina (Sigma) como 

substrato, de acordo com .Boller (1993). O princípio desta técnica consiste em dosar a 

quantidade de açúcares reduzidos (Somogyi, 1952), liberados pela hidrólise do 

polissacarídeo por ação das β-1,3-glucanases presentes nas frações protéicas, utilizando 

ensaio colorimétrico. Laminarina foi dissolvida em H20 grau Milli-Q na concentração de 2 

mg/mL  e dialisada exaustivamente contra H20 grau Milli-Q, com o intuito de remover os 

monômeros de glicose. Para a realização desse ensaio, foram feitas três soluções, 

denominadas A, B e C. A solução “A”, constituída de 25 g de carbonato de sódio 

(Na2CO3) anidro, 25 g de tartarato de sódio e potássio (KNaC4H4O6.4H2O), 20 g de 

bicarbonato de sódio (NaHCO3), 200 g de sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e H20 grau 

Milli-Q, q.s.p. 1000 mL. A solução B foi elaborada com 15 g de sulfato de cobre 

pentahidratado (CuSO4.5H2O), 0,02 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado e H20 

grau Milli-Q, q.s.p. 100 mL. A solução “C”, constituída pela dissolução de 25 g de 

molibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24.4H20) em 21 mL de ácido sulfúrico, mais 450 mL de 

H20 grau Milli-Q e 3 g de arseniato de sódio (Na2HAsO4.7H20) em 25 mL de H20 grau 

Milli-Q.  Para o ensaio, 0,1 mL do extrato foi incubado em 0,9 mL da solução de 

laminarina por 30 minutos, a 50 ˚C. Após esse procedimento, 1 mL da solução “D” 

[solução preparada no momento do ensaio a partir da mistura da solução “A”  mais solução  

“B” (25:1, v/v)] foi adicionado, e a mistura aquecida a 98 ˚C, em banho-maria, por 20 

minutos. Após resfriamento em água corrente por 5 minutos, 1 mL da solução “C” foi 

acrescido, e logo em seguida, os tubos foram agitados vigorosamente em vortex, para 

remoção total dos gases. Foram realizadas leituras de 520 nm, e a quantidade de 

monômeros de glucose liberada foi mensurada a partir de uma curva padrão construída 

usando concentrações conhecidas de D-glucose, variando de 3 a 30 µg/mL (1,7 x 10
4
 nM a 
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1,7 x 10
5
 nM). A atividade β-1,3-glucanásica foi expressa em nanokatal (nkat), sendo 1 

nanokatal equivalente a 1 nmol de glicose liberada por mL por segundo. 

 

3.1.7.7. Determinação da atividade de Fenilalanina Amônia Liase (PAL) 

 

A atividade de PAL foi determinada segundo métodologia descrita por Tanaka et 

al. (1974) e Mori et al. (2001), adaptando para as condições experimentais. A mistura 

reacional foi constituída de 0,1 mL do extrato total dialisado, 0,2 mL de L-fenilalanina 40 

mM, 0,02 mL de β-mercaptoetanol 50 mM e 0,48 mL do tampão Tris-HCl 100 mM, pH 

8,8. A mistura reacional foi incubada por 1 hora, a 30 ºC. A reação foi parada pela adição 

de 0,1 mL HCl 6 N e a absorbância a 290 nm medida. No branco do ensaio, a fenilalanina 

foi adicionada após adição de HCl 6N. A atividade PAL foi determinada utilizando uma 

curva padrão construída a partir de concentrações conhecidas de ácido trans-cinâmico 

(0,01 – 0,1 μg ácido trans-cinâmico/mL), e expressa em µmol de ácido trans-cinâmico 

gerado por minuto por grama de massa fresca. 

 

3.1.8. Determinação do teor de peróxido de hidrogênio   

 

A extração do peróxido de hidrogênio e sua quantificação foi determinada segundo 

metodologia descrita por Gay et al. (1999). Folhas secundárias de feijão-de-corda cv. 

Macaibo e Pitiuba, inoculadas com CPSMV e tratamento controle, foram extraídas em 

tampão bórax-borato 50 mM, pH 8,4, na proporção de 1:5 (m/v), por 10 minutos. O 

homogeneizado foi submetido à centrifugação (12000 x g, 4 ˚C, 20 minutos), e o 

sobrenadante coletado. O ensaio constituiu de 0,1 mL do sobrenadante, 0,1 mL do tampão 

de extração e 1,0 mL da solução de alaranjado de xilenol (0,1 mL da solução “A” + 10 mL 

da solução “B”). A Solução “A” foi composta de sulfato de ferro (FeSO4) 25 mM, sulfato 

de amônio [(NH4)2SO4] 25 mM, ácido sulfúrico (H2SO4) 2,5 M e H2O grau Milli-Q, q.s.p. 

10 mL.  Já a solução “B” é constituída de alaranjado de xilenol 125 µM, sorbitol 100 mM 

em H20 grau Milli-Q, q.s.p. 100 mL. A mistura reacional foi incubada por 30 minutos à 

temperatura ambiente, sob baixa luminosidade, e a absorbância lida a 560 nm. O teor de 

peróxido foi calculado a partir de uma curva padrão de concentrações conhecidas de 

peróxido de hidrogênio (0,5 nmol - 4 nmol) e expressa em nmol g
-1

 MF.   
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3.1.9. Delineamento estatístico 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, analisado em esquema 

fatorial do tipo 2 x 5 x 2 (tratamentos x tempos x cultivares), com três repetições, sendo 

cada repetição correspondente a três plantas. As médias obtidas de plantas infectadas com 

o CPSMV foram comparadas com plantas não inoculadas (controles) ao longo do tempo 

após infecção. A análise dos dados foi feita através do teste de variância simples (one-way 

ANOVA) e teste t de Student, com nível de significância de 5% (software GraphPad 

Prim®, versão 5.0). 

 

3.2. Estudos de resistência recessiva por meio de análise de sequências dos fatores de 

iniciação de tradução 

 

3.2.1. Reagentes 

 

Anticorpo primário policlonal para eIF4E humano, produzido em coelho, e 

anticorpo secundário anti-IgG de coelho, produzido em cabra, conjugado com peroxidase 

de rabanete, foram obtidos da Santa Cruz Biotecnology, Santa Cruz, USA. 

Ácido 3-ciclohexil-amino-propano-sulfônico (CAPS), sal sódico da metilguanosina 

difosfato (m
7
GDP),  ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanolsulfônico (HEPES) foram 

obtidos da Sigma Co., St. Louis, USA. Matriz cromatográfica, kits de purificação de ácidos 

nucléicos e de seqüenciamento, foram obtidos da GE HealthCare do Brasil. Transcriptase 

reserva e DNase foram obtidas da Promega Co.,USA.  Reagente TRIzol foi obtido da 

Invitrogen, USA. Os demais reagentes, de grau analítico, foram obtidos, comercialmente, 

de diversos fornecedores.   

 

3.2.2. Material biológico 

 

Sementes de feijão-de-corda, genótipos Macaibo, BR17-Gurgueia, CNC-0434, 

TE97-309G-9 (genótipos resistentes) e BRS Guariba, BRS Potengi, IT85F-2687, BRS 

Tumucumaque, Pitiúba (genótipos suscetíveis), foram gentilmente cedidas pelo Dr. 

Francisco Rodrigues Freire Filho, pesquisador da Embrapa Meio-Norte, Piauí, e mantidas à 

temperatura de 8 ˚C, até utilização.  
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3.2.3. Construção dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

Iniciadores específicos foram desenhados para os genes eIF4E, eIF4G e eIF(iso)4G 

através de buscas e seleção de seqüências moldes no banco de dados do GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Para o desenho de eIF4E, a sequência do gene em Phaseolus 

vulgaris (número de acesso EF571267.1) foi usada como molde, sendo confrontada com 

ESTs  (do inglês “Expressed sequence tag”) de Vigna unguiculata por meio da ferramenta 

de alinhamento BLASTp (www.ncbi.nhl.nih.gov/Blast.cgi). As sequências que 

apresentaram identidade de, no mínimo, 90 % (GH21690.1; FF394363.1; FF398867.1; 

FF545563.1; FG815420.1; FG810917.1; FG936142.1; FG840196.1; FF393099.1;  

FG871235.1; GH621615.1; FG820957.1; FG853134.1; FG901221.1; FG853304.1;  

FG853305.1; FG836765.1; FG810918.1; FG853135.1;  FG936143.1) foram utilizadas para 

a geração da região consenso única através da ferramenta CAP3 (http://pbil.univ-

lyon1.fr/cap3.php). A partir dessa seqüência consenso, primers (oligonucleotídeos 

iniciadores) foram desenhados a partir das regiões não traduzidas (UTR 5‟ e UTR 3‟), com 

auxilio do programa PerlPrimer.  

Tanto para eIF4G como eIF(iso)4G , foram usadas como moldes sequências de 

Orzya sativa (GQ203290.1 e AM156958.1, respectivamente) e confrontadas contra ESTs 

de V. unguiculata, sendo selecionadas aquelas que apresentavam identidade acima de 60% 

(FG853914.1; FG818066.1; FG819889.1; FG819888.1; FG818054.1; FF389015.1, para 

eIF4G; FF391336.1; FG819518.1; FF552857.1; FF546814.1; FF388414.1; GH620671.1; 

FG923747.1; FG876429.1; FF546632.1, para eIF(iso)4G). Após a geração das regiões 

consensos, foi determinado quais delas apresentavam regiões de domínio (MI, número de 

acesso PS51366), através de análise das sequências protéicas deduzidas, utilizando as 

ferramentas Expasy translate (http://expasy.org/tools/dna.html) e PROSITE 

(http://expasy.org/prosite/). Os primers foram desenhados com a finalidade de flanquear a 

região codificante para essa região de domínio.  

Os primers utilizados para amplificação de nCBP e eIF(iso)4E foram os mesmos 

desenhados para Phaseolus vulgaris, descrito por Naderpour et al. (2010) (Tabela 1). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://expasy.org/prosite/
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Tabela 2. Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para reação em cadeia de PCR, para os 

fatores de iniciação de tradução 

Identificação Seqüencia 5’3’ 
TM 

(˚C) 
Fator 

Fragmento 

estimado 

(pb*) 

eIF4E-FW GAACACAGAAGGAAAGAAAGG 

60  eIF4E 745 

eIF4E-RV CGCTATACACTTCATATCACG 

eIF(iso)4E-

FW 
ATGGCAACAGACGAAGAAGT 

56 eIF(iso)4E 594 

eIF4(iso)4E-

RV 
TTAYACRGTGTAYCGASCCT 

eIF4G-FW ATCCCGCATCAAGATATACTCC 

59,3 eIF4G 669 

eIF4G-RV AAACAGCATCACCCTTCTCC 

eIF4(iso)4G-

FW 
AGTGGTGGTACTATAAGTGGG 

56,6 eIF(iso)4G 684 

eIF4(iso)4G-

RV 
GTTGAACAGACTCTGACAGG 

nCBP-FW ATGGAATTCACAGTGGAGAAGGA 

57,4 nCBP 707 

nCBP-RV CATCTAGCCTCTCAACCAAGTGTT 

*tamanho em pares de bases baseado nas regiões consenso deduzida de ESTs de V. 

unguiculata, quando confrontadas contra sequências de P. vulgaris (eIF4E, eIF(iso)4E e 

nCBP) e O. sativa (eIF4G e eIF(isso)4G).   
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3.2.4. Extração e purificação de RNA total 

 

O RNA total de folhas foi extraído utilizando o reagente Trizol da Invitrogen. 

Inicialmente, as folhas de cada um dos 9 cultivares foram maceradas com auxílio de 

nitrogênio liquido até obtenção de um pó fino. Cerca de 100 mg do total da farinha obtida 

foi transferida para um tubo RNAse-free, e a este adicionado 0,75 mL de TRIZOL. Após 5 

min de incubação, 0,2 mL de clorofórmio foram adicionados, sendo a suspensão resultante 

vigorosamente agitada por 15 s e incubada novamente à temperatura ambiente (25 ˚C) por 

10 min. Após centrifugação (12.000 x g, 4 ˚C, 15 min), o RNA presente na fase aquosa 

(parte superior) foi coletado e transferido para um tubo RNAse-free, sendo, 

posteriormente, precipitado, após adição de 0,5 mL de álcool isopropílico. Após incubação 

por 10 min, o tubo foi centrifugado a 12.000 x g por 10 min, a 4 ˚C, e o sobrenadante 

descartado. O precipitado resultante foi lavado por duas vezes com 1 mL de etanol a 75% 

(v/v), sendo essas lavagens seguidas de centrifugação a 7.500 x g por 5 min, a 4 ˚C. O 

precipitado contendo o RNA resultante foi exposto à temperatura ambiente por 30 min, até 

grande parte do etanol evaporar e, em seguida, dissolvido em 30 µL de água tratada com 

DEPC (um inibidor de RNases), sendo, posteriormente, estocado a -80 ˚C.   

As quantificações foram realizadas em aparelho NanoDrop 2000c (Thermo 

Scientific), utilizando 2 µL de amostra. A integridade do RNA extraído, assim como 

possível contaminação por DNA durante extração, foi verificada através de eletroforese em 

gel de agarose. 

Para a remoção do DNA genômico, o RNA extraído foi tratado com a enzima RQ1 

DNAse (Promega). A amostra de RNA (15 µg) de cada cultivar foi incubada com 15 µL 

de DNAse (1 unidade/µL) em tampão de enzima diluída em água. A mistura reacional foi 

incubada a 37 ˚C por 30 min, sendo, posteriormente, adicionada uma solução de parada, 

proveniente do kit da enzima , e mantida a 65 ˚C, por 10 minutos.  

Com a finalidade de purificar e concentrar o material remanescente após digestão 

com DNase, foi utilizado o RNeasy mini Kit (Quiagen). Inicialmente, o volume das 

amostras foi ajustado para 100 µL utilizando água RNAse free. Em seguida, 350 µL de 

tampão de lise (RLT) foi adicionado e a mistura homogeneizada com auxilio de pipeta. A 

precipitação do material foi realizada misturando a amostra com 250 µL de etanol a 100%.  

O homogeneizado foi transferido para a coluna Rneasy Mini Spin Column encaixada em 

um tubo de 2 mL (Collectum tube). Após centrifugação a 8.000 x g por 15 s, em 
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temperatura ambiente, o filtrado foi descartado. A coluna retendo o RNA foi acoplada a 

outro tubo de coleta, e 500 µL de tampão RPE (utilizado para concentrar a amostra) foram 

percolados através da coluna, sendo esta posteriormente centrifugada a 8.000 x g por 15 s, 

em temperatura ambiente, procedimento esse repetido duas vezes. Após a última lavagem, 

a coluna foi transferida para um tubo RNase-free e a amostra retida eluída em 30 µL de 

água RNase-free, após nova centrifugação a 8.000 x g por 1 min, em temperatura 

ambiente. Após eluição, o RNA purificado foi quantificado em nanodrop, utilizando 2 µL 

de amostra. 

 

3.2.5. RT-PCR  

 

Com o intuito de, inicialmente, testar os primers desenhados e, também, acumular 

material suficiente para a etapa de seqüenciamento, foi realizada RT-PCR (Reação de 

transcriptase reversa acoplada à reação em cadeia da DNA polimerase).  

A síntese da fita de cDNA, necessário como molde para as reações de PCR, foi 

feita através da utilização da enzima transcriptase reversa Improm II (Promega). 

Inicialmente, a um volume contendo 1000 ng de RNA extraído foi adicionados, 1 µL de 

oligo(dT)18 (Promega) e água RNAse-free, até completar 7,8 µL de reação. A mistura 

foi incubada em um termociclador (PTC 200 - MJ Research, USA) por 5 min, a 70 ˚C. Em 

seguida, foi adicionada uma mistura reacional consistindo de 4,0 µL do tampão da enzima 

Impron II, 1,0 µL de dNTP 1 mM, 2,4 µL de MgCl2 25 mM e 1 µL da enzima Impron II (1 

unidade/µL), perfazendo 20 µL de volume total de reação. A mistura foi realizada a 4 ˚C. 

A RT-PCR foi conduzida em termociclador programado com o seguinte esquema: 25 ˚C 

por 5 min; 42 ˚C por 60 min; 70 ˚C por 15 min; sendo mantidos a 4 °C, até realização da 

quantificação e posterior estocagem do material (-20 °C).  

A amplificação dos produtos de eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G, eIF(iso)4G, e nCBP foi 

conduzida em termociclador apresentando uma etapa inicial de desnaturação de 95 ˚C por 

5 min e 40 ciclos posteriores, sendo cada ciclo contendo uma etapa de desnaturação a 94 

˚C por 20 s, uma etapa de anelamento a 60 ˚C para eIF4E; 56 ˚C para eIF(iso)4E; 59,3 ˚C 

para eIF4G; 56,6 ˚C para eIF(iso)4G; e 57,4 ˚C para nCBP ) por 20 s, e uma terceira etapa 

de extensão a 72 ˚C por 45 s. No último ciclo, o tempo da etapa de extensão a 72 ˚C foi de 

10 min. Ao término da reação, os produtos formados foram visualizados por eletroforese 

em gel de agarose (1%, m/v). 
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3.2.6. Eletroforese em gel de agarose 

 

A integridade do RNA extraído, assim como dos produtos de RT-PCR, foi avaliada 

por meio de eletroforese em gel de agarose. O gel foi preparado em tampão MOPS [ácido 

3-(N-morfolino)propanosulfônico 0,4 M, acetato de sódio 0,1 M, e EDTA 10 mM, pH 7,0], 

quando no caso do RNA total extraído, ou tampão TBE (Tris-borato 45 mM, EDTA 1 mM, 

pH 8,0), para os produtos de PCR. Para a corrida eletroforética, o gel foi submerso em 

tampão de corrida igual ao do gel. A corrida foi feita à corrente constante de 100 mA por 

cerca de 30 min, Após o que, o gel foi submerso em solução de brometo de etídio (0,5 

µg/mL), por 30 min. As bandas de RNA ou DNA foram visualizadas por exposição do gel 

à luz ultravioleta ( = 302 nm), em um transluminador (MacroVue - Pharmacia LKB 

Biotechnology). 

        

3.2.7. Sequenciamento dos produtos de PCR 

 

Após validação dos produtos de PCR, foi necessário realizar reações em volumes 

maiores objetivando a obtenção de quantidades suficientes para realização do 

sequenciamento. Dessa forma, as reações foram feitas em quadruplicada de 25 µL cada, 

perfazendo um volume final total de 100 µL. Posteriormente, os produtos de reação foram 

purificados e concentrados utilizando o Kit GFX DNA purification (GE Healthcare). 

Inicialmente, 500 µL de tampão de captura foram adicionados aos 100 µL do produto de 

reação. Após homogeneização, a amostra foi transferida para uma coluna de purificação 

(GFX MicroSpin Column) acoplado a um tubo de coleta (Collectum tube), e o conjunto 

centrifugado a 13.000 x g por 30 s, 25 ˚C. Após descarte do filtrado, 500 µL de tampão de 

lavagem foram adicionados à coluna, sendo o conjunto novamente centrifugado nas 

mesmas condições anteriores. A coluna foi acoplada em um tubo do tipo Eppendorf  de 1,5 

mL e o material eluído após adição de 20 µL de água RNase-free e posterior centrifugação 

(13.000 x g por 1 min, 25˚C), sendo a amostra quantificada em nanodrop.  

O sequenciamento dos produtos de PCR foi realizado usando o kit DYEnamic ET 

Dye Terminator Cycle Sequencing (GE Healthcare), no MegaBACE1000 (GE 

Healthcare), de acordo com o manual fornecido pelo fabricante. As reações foram 

realizadas utilizando-se os iniciadores (primers) senso e antisenso dos genes em estudo, 

com cerca de 75 ng de produto purificado em quadruplicata para cada iniciador. Após 
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sequenciamento, as regiões “consenso” foram geradas e analisadas através do programa 

BioEdit Sequence Alignment Editor. 

 

3.2.8. Dedução da sequência de aminoácidos a partir da sequência nucleotídica, 

pesquisa em bancos de dados, e averiguação da existência de polimorfismo 

 

As sequencias consensos geradas após sequenciamento foram confrontadas com 

sequencias já depositadas, utilizando a ferramenta BLAST, para averiguar a fidelidade com 

sequências de espécies próximas à Vigna unguiculata. De posse dessas sequencias 

nucleotídicas, a sequencia de aminoácidos foi deduzida utilizando a ferramenta Expasy 

translate (http://expasy.org/tools/dna.html). Os alinhamentos para verificar possíveis 

polimorfismos das sequencias nucleotídicas e protéicas foram realizados através da 

ferramenta ClustalW (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2).  

 

3.2.9. Modelagem Molecular 

 

Para melhor visualização das mudanças de aminoácidos na estrutura tridimensional 

de eIF4E, entre os cultivares, foi realizado a modelagem molecular através de homologia. 

Após determinação da seqüencia nucleotídica de eIF4E, esta foi traduzida em seqüencia de 

aminoácidos, e então, foi feita uma busca no banco de dados de estrutura de proteína PDB 

(Protein Data Base). Foi utilizado como molde, a seqüencia de eIF4E de trigo (id. 2IDV).  

Após alinhamento das duas seqüencias, foi gerado um modelo através do programa 

Modeller. A este modelo foram destacados, espacialmente, os aminoácidos que diferiram 

entre os cultivares, através do auxílio do programa pymol (www.pymol.org). 

 

3.2.10. Avaliação de diferenças no fator de iniciação de tradução 4E(eIF4E), entre 

cultivares resistentes e suscetíveis ao CPSMV    

 

3.2.10.1. Cromatografia em coluna de afinidade Sepharose-4B-7-metil guanosina 

 

No intuito de purificar e analisar a capacidade de eIF4E de feijão-de-corda em 

interagir com 7-metil guanosina, foram realizadas extrações protéicas dos noves cultivares, 

segundo metodologia descrita por  Piron et al. (2010). Folhas secundárias de cada cultivar 

http://expasy.org/tools/dna.html
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2
http://www.pymol.org/
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foram maceradas sob banho de gelo, na presença do tampão de extração (HEPES 20 mM, 

pH 7,6,  KCl 0,1 M, EDTA 2 mM e glicerol 5%), na proporção de 1:2 (p/v), por 10 min. O 

homogeneizado foi centrifugado a 15.000 x g por 15 minutos, a 4 ˚C. O sobrenadante 

resultante foi coletado, e 900 µL do mesmo incubado com 100 µL do gel de Sepharose-4B 

acoplada com 7-metil guanosina (GE Healthcare) por 16 horas, sob agitação branda, a 4 

˚C. A matriz em contato com a amostra foi, então, centrifugada a 15.000 x g por 2 min, a 4 

˚C. O sobrenadante foi descartado, e a matriz precipitada  submetido a oito ciclos de 

lavagens com o tampão de extração, seguidos de centrifugação nas mesmas condições 

descritas anteriormente. Após lavagem, a matriz foi homogeneizada com 200 µL do 

tampão eluente, que consistiu no mesmo tampão de extração acrescido de 7-

metilguanosina-5‟-difosfato (m
7
GDP) na concentração de 100 µM. Após incubação por 10 

minutos em temperatura ambiente, foi realizada uma nova centrifugação a 15.000 x g por 2 

min, a 4 ºC, e o sobrenadante resultante coletado e guardado a -20 ˚C para análises 

posteriores.  

 

3.2.10.2. Dot blot 

 

Para determinação da concentração adequada dos anticorpos primário e secundário 

(Santa Cruz Biotecnology®), para condução dos ensaios de western blot, foi realizado dot 

blot (Carneiro et al., 2004), com modificações. Extratos totais e eluentes da cromatografia 

de afinidade foram aplicados, com o auxílio de pipeta automática, em ciclos de 2 µL em 

membrana de nitrocelulose, deixando o liquido evaporar em estufa após  cada aplicação. 

Em seguida, a membrana foi bloqueada em tampão TS (Tris-HCl 100 mM, pH 7,4 

contendo NaCl 1,5 M, tween 20 0,5%) contendo 0,5% de leite em pó desnatado, por 2 h. 

Após as lavagens em solução TS, por 10 min, a membrana foi incubada com solução de 

anti-soro puro diluída 1:500 e 1:1000 (v/v). em tampão TS contendo 0,1% de leite em pó, 

por 1 h. Depois de três ciclos de lavagens, a membrana foi incubada com o anticorpo 

secundário acoplado a peroxidase de rabanete (Santa Cruz Biotecnology®), na diluição 

1:2000 (v/v), por 2 h. Após três ciclos de lavagens, a membrana foi incubada com a 

solução reveladora (Tris-HCl 40 mM, pH 7,4, contendo imidazol 10 mM, 

diaminobendizina 1 mg/mL, peróxido de hidrogênio 3 µL/mL) por, aproximamente,  5 

min.        

 



31 

 

3.2.10.3. Imunnoblot 

 

Os extratos protéicos totais de folhas dos nove cultivares de feijão-de-corda e 

eluentes provenientes da coluna de Sepharose-4B-7-metil guanosina foram submetidos à 

análise por western blot. Inicialamente, as amostras referidas acima foram submetidas à 

eletroforese unidimensional em condições desnaturantes (Laemmli, 1970). A preparação 

do gel e a corrida eletroforética foram conduzidas no sistema “Might Small II”, modelo 

SE250-10A-75 (Hoefer Pharmacia Biotech Inc.). O gel de aplicação e separação, de 

espessura de 1,5 mm, foram constituídos de acrilamida a 3,5% em tampão Tris-HCl 0,5 M, 

pH 6,8 contendo SDS 10%, e de acrilamida a 12,5% em tampão Tris-HCl 3,0 M, pH 8,8 

contendo SDS 10%, respectivamente. TEMED e persulfato de amônio foram utilizados 

como agentes catalisadores para polimerização do gel. Antes da eletroforese, as amostras 

foram diluídos em tampão Tris-HCl 120 mM, pH 6,8, contendo glicerol 10%, EDTA 5 

mM, EGTA 0,5 mM e azul de bromofenol 0,4%. e aquecidas em banho-maria a 98 ˚C por 

5 min, sendo, em seguida, centrifugadas (8.000 x g, por 2 min). O sobrenadante resultante 

de cada amostra foi aplicado no gel e a corrida desenvolvida a 20 mA, por placa, por cerca 

de 1 h.  

Após a corrida eletroforética, as proteínas foram eletrotransferidas para membrana 

de fluoreto de polivinilideno (PVDF em aparelho semi-dry horizontal (TE 70X Semi-Dry 

Transfer da Hoefer Inc.®). O tampão de migração utilizado foi CAPS (ácido 3-ciclohexil-

amino-propano-sulfónico) contendo metanol 20% (v/v). A transferência foi realizada a 0,8 

mA por cm
2
 de gel, por 2,5 h. A eficácia da eletrotransferência foi verificada por 

tratamento do gel resultante com Comassie brilliant blue R-250 0,025%, em ácido acético 

10% e metanol 40%, durante 2 h. Em seguida, o gel foi descorado em ácido acético 10% e 

metanol 40%.  

A membrana foi bloqueada utilizando tampão TS (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, 

contendo EDTA 1 mM, NaCl 150 mM e Tween 0,1%) acrescido de leite em pó desnatado 

5%, sob agitação, durante à noite, a 25 ˚C. Decorrido esse período, a solução bloqueadora 

foi descartada, e a membrana lavada cinco vezes com TS contendo leite em pó desnatado 

5%. O anticorpo primário foi adicionado na diluição 1:500 (v:v) em solução TS contendo 

leite em pó desnatado 1%, e a incubação da membrana se deu sob agitação por 12 h, a 4 

˚C. Após cinco ciclos de lavagens, sendo que cada uma por 10 min, sob agitação, a 

membrana foi incubada com o segundo anticorpo, na diluição de 1:2.000 (v:v, anti-IgG de 
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coelho desenvolvido em cabra, conjugado com a peroxidase de rabanete) em tampão TBS 

acrescido de leite em pó desnatado 1%, por 4 h, sob agitação, à temperatura ambiente. Em 

seguida, foram repetidos cinco ciclos de lavagens idênticas as anteriores e a membrana 

incubada com solução reveladora (Tris-HCl 40 mM pH 7,4, contendo imidazol 10 mM, 

diaminobenzendina 1 mg/mL, peróxido de hidrogênio 0,1%) por 5 min à temperatura 

ambiente, até o aparecimento das bandas. A reação foi parada com TS contendo leite em 

pó desnatado 1%.    
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação de resistência induzida por meio de atividade enzimática 

 

4.1.1. Escolha do melhor tampão de extração 

 

Antes de se iniciar os estudos de cinética enzimática aplicados ao patossistema 

feijão-de-corda-CPSMV, fez-se necessário realizar experimentos preliminares, com 

diferentes tampões, para averiguar qual deles atenderia, de maneira satisfatória e 

padronizada, as análises enzimáticas.  

Após obtenção dos extratos dialisados com os diferentes tampões, as amostras 

diferiram quanto à coloração, sendo presenciada maior concentração de pigmentos na 

extração com tampão fosfato, seguido por tampão tris-HCl e acetato (Figura 4). Essa 

constatação foi bastante evidenciada quando se quantificou os brancos das atividades.  

Nas atividades de enzimas envolvidas com estresse oxidativo, o tampão fosfato 

apresentou melhor perfil dentre as atividades peroxidásica do ascorbato (APX) e guaicol 

(POX), diferindo estatisticamente (p<0,05) do tampão acetato e tris-HCl (Figura 5). Já 

usando tampão acetato, a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi bastante 

superior aos demais tampões. O tampão fosfato também apresentou uma melhor resposta 

em relação à fenilalanina amônia liase (PAL), seguido pelo tampão acetato e tris-HCl.  Em 

relação às duas enzimas classificadas como PR-proteínas, β-1,3-glucanase (GLU) e 

quitinase (QUI), o acetato foi muito superior aos tampões tris-HCl e fosfato (Figura 6). Por 

apresentar melhor rendimento em relação aos outros tampões testados, o acetato foi 

escolhido como tampão de extração padrão para posteriores ensaios em plantas inoculadas 

e não-inoculadas com o CPSMV. 

 

4.1.2. Respostas bioquímicas de defesa do feijão-de-corda à infecção pelo CPSMV  

  

Esse experimento foi conduzido com o intuito de verificar a existência, ou não, de 

diferentes respostas entre o cultivar suscetível (Pitiúba) e o resistente (Macaibo), controles 

e inoculados com o CPSMV, através da avaliação da atividade de enzimas que estão 

diretamente, ou indiretamente, envolvidas na defesa da planta a patógenos.  
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Para determinação dos tempos de coleta, foi, inicialmente, avaliada a 

sintomatologia entre os cultivares inoculados com CPSMV. O inóculo viral foi obtido a 

partir do extrato de folhas secundárias de feijão-de-corda (cv. Pitiúba) que apresentavam 

sintomas típicos do mosaico severo (Figura 3). No segundo dia após inoculação, foi 

percebido o aparecimento de regiões cloróticas pontuais sobre o sítio de infecção em folhas 

secundárias do cultivar Pitiúba, tendo esse número aumentado, consideravelmente, nos 

dias subsequentes (Figura 2). No caso do cultivar resistente, Macaibo, não foi presenciado 

qualquer sintoma da doença em todo o tempo de estudo (30 dias). Devido à presença dos 

sintomas logo nos primeiros dias após a infecção do cultivar suscetível Pitiúba, os tempos 

de 6, 12, 24, 48 e 72 h, após inoculação com o CPSMV, foram escolhidos para as 

determinações enzimáticas. 

Com relação ao teor de proteínas, a presença do patógeno no cultivar resistente não 

alterou, significamente, esse parâmetro se comparado ao tratamento controle (Figura 6) 

que consistiu apenas no tratamento das folhas com o agente abrasante carborundum. Já no 

susceptível, houve aumento na quantidade de proteínas totais solúveis, 12 h após 

inoculação, para, em seguida, os teores diminuírem, mas permanecerem, ainda, 

significativamente superiores em relação ao tratamento controle, até o final do 

experimento.  

A cinética de atividade da enzima SOD para o cultivar resistente, Macaibo (Figura 

7A), independentemente se controle (tratamento com carborundum) ou inoculado 

(tratamento com o CPSMV), mostrou queda no intervalo entre 6 e 12 h após tratamentos, 

para, a partir daí, aumentar continuamente de atividade, até o final do experimento, A 

cinética de atividade da enzima SOD para o cultivar suscetível, Pitiúba (Figura 7B), foi 

diferente entre plantas controles e inoculadas. Nas plantas inoculadas, houve queda de 

atividade entre e 6 e 12 h, mas, a partir daí, aumento progressivo até 72 h, numa tendência 

muito parecida com o que ocorreu com as plantas inoculadas do cultivar Macaibo. Nas 

plantas controles do Pitiúba, houve aumento de atividade entre 12 e 24 h após inoculação, 

ficando os valores nesse patamar, até o final do experimento. Comparando, ainda, para o 

cultivar Pitiúba, os valores de atividade de SOD entre plantas inoculadas e controles, essas 

últimas apresentaram valores de atividade sempre significativamente maiores do que 

aqueles apresentados pelas plantas inoculadas, com exceção no tempo de 72 h. 

Quanto à APX (Figura 8), a atividade das plantas controles aumentou, 

significativamente, no intervalo entre 6 e 12 h ficando, a partir desse tempo, nesse patamar 
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de atividade, até o final do experimento, mas com valores significativamente maiores do 

que aqueles apresentados pelas plantas inoculadas com o CPSMV, que, ao contrário, 

apresentaram tendência de queda de atividade no intervalo de 24 a 72 h. 

Em relação à POX (Figura 9), a cinética dessa enzima apresentou diferenças entre 

os cultivares e, também, entre os tratamentos. Em Pitiúba (Fig. 9B), com exceção do valor 

de atividade em 24 h, nos demais tempos estudados eles foram significativamente 

superiores nas plantas inoculadas com o CPSMV, em relação às plantas controles, que 

foram apenas injuriadas com o carborundum. No cultivar Macaibo (resistente), controle e 

inoculado, a resposta da POX foi crescente para ambos entre 6 e 48 h, quando os valores 

alcançaram pico máximo de atividade, se igualaram, não apresentando diferença 

estatística, e, a partir daí, mostraram tendência de decrescimento de atividade. No intervalo 

de 6 a 24 horas, quando a atividade de POX foi crescente, as plantas controles mostraram 

valores de atividade de POX estatisticamente maiores do que aqueles das plantas 

inoculadas. Entretanto, ao final do experimento, às 72 h, o valor apresentado pelas plantas 

inoculadas foi significativamente maior (cerca de 2,5 vezes) do que aquele das plantas 

controles.  

Nenhuma atividade de catalase (CAT) foi detectada nas folhas das plantas 

estudadas, independetemente do cultivar e se inoculadas com o CPSMV ou apenas 

injuriadas com o carborundum. 

A figura 10 mostra o teor de peróxido de hidrogênio (H2O2), ao longo do tempo de 

experimentação, de plantas de feijão-de-corda controles e inoculadas com o CPSMV. Nas 

plantas inoculadas, em ambos os cultivares estudados, houve aumento considerável do teor 

de H2O2 nas primeiras horas após inoculação, atingindo picos máximos às 6 h (80% e 

120% mais elevado em Macaíbo e Pitiúba, respectivamente, em relação aos controles 

correspondentes). Após esse tempo, às 12 h, houve queda acentuada dos teores de H2O2, 

quando o cultivar Macaíbo, inoculado com o CPSMV, apresentou diminuição no nível de 

peróxido a valores menores do que nas plantas controles, evento esse não observado no 

cultivar susceptível, inoculado, cujo valor, nesse tempo, foi semelhante àquele das 

respectivas plantas controles. Seis dias após inoculação, ambos os cultivares, inoculados, 

apresentaram quantidades similares de H2O2, embora para o cultivar Pitiúba, esse teor 

tenha sido significativamente maior do que nas plantas controles.  

A figura 11 mostra a cinética da atividade da PAL. Para o cultivar resistente ao 

CPSMV, Macaíbo, foi visto que enquanto houve queda contínua e acentuada de atividade 
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para plantas controles (Fig. 11A), nas plantas inoculadas a cinética foi bifásica, tendo 

havido dois momentos de crescimento da atividade: um às 12 h e outro a partir da 24 h 

após inoculação, até o final do experimento, sendo esses valores em ambos os momentos 

significativamente superiores comparados com aqueles das plantas controles. Em relação 

ao cultivar suscetível, Pitiúba, a cinética bifásica foi, também, observada (Fig. 11B), tanto 

para as plantas inoculadas como controles, mas, ao contrário do que ocorreu para o cultivar 

Macaíbo, o valor correspondente ao pico  máximo de atividade às 12 h após inoculação foi 

maior para as plantas controles em relação às inoculadas com o CPSMV. No segundo 

momento, às 72 horas, a situação se inverteu, sendo maior, agora, para as plantas de 

Pitiúba inoculadas, a exemplo do que ocorreu para o Macaíbo.  

Quanto à atividade de GLU para o cultivar Macaibo (Figura 12A), houve aumento 

acentuado, no tempo de 12 h, em relação ao valor para 6 h nas plantas controles tratadas 

apenas com carborundum. Logo após, às 24 h, a atividade decresceu e permaneceu, 

aproximadamente, nesse patamar e significativamente mais alta do que aquela observada 

às 6 h, até o final do experimento.  Para plantas de Macaíbo inoculadas com o CPSMV 

(Figura 12A), houve aumento acentuado de atividade a partir de 24 h após inoculação, 

atingindo valores semelhantes àqueles das plantas controles nos tempos de 48 e 72 h após 

o desafio com o vírus. Em relação ao cultivar suscetível, Pitiúba, a tendência nas plantas 

controles foi a mesma (Figura 12B), comparada com a de Macaíbo (Figura 12A). Para elas 

(Figura 12B), houve aumento de GLU já às 12 h, ficando essa atividade nesse patamatar, 

aproximadamente, até o final do ensaio e sempre significativamente maior do que nas 

plantas inoculadas com o vírus, que, apesar de mostrarem aumento crescente de atividade, 

a partir de 24 h da inoculação, apresentaram valores sempre significativamente menores do 

que aqueles de plantas controles.  

A figura 13 mostra a cinética de atividade para quitinase (QUI). No caso do cultivar 

Macaíbo, resistente ao CPMSV, enquanto as plantas controles mostraram tendência 

acentuada de diminuição de atividade (Fig. 13A), durante o decorrer do experimento, as 

plantas inoculadas apresentaram aumento significativo e acentuado a partir de 48 horas 

com valor chegando a ser, aproximadamente, 4,5 vezes maior do que aquele de plantas 

controles, no tempo de 72 h após inoculação. Para o Pitiúba, as plantas controles 

apresentaram diminuição de atividade entre 6 e 12 h, aumento às 24 h e, novamente, 

diminuição de atividade a partir desse tempo, até ao final do experimento, quando a 

atividade se tornou significativamente menor (1,8 vezes) do que o valor para as plantas 
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inoculadas com o CPSMV, que mostraram tendência de aumento contínuo de atividade, já 

a partir de 24 h após inoculação com o vírus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Figura 2. Sintomas de virose ou sua ausência em folhas secundárias dos cultivares contrastantes de 

feijão-de-corda (Vigna unguiculata)  Pitiúba (Susceptível) e Macaíbo (Resistente), após inoculação 

com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV). DAI – Dias após inoculação.     
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Figura 3. Obtenção e inoculação do vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV) em folhas 

secundárias de feijão-de-corda. Folhas de feijão-de-corda de um cultivar suscetível (Pitiúba), 

previamente infectado e apresentado sintomas da virose, foram excisadas e maceradas na presença 

de tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,2, contendo 0,01% de sulfito de sódio e 1% do 

abrasivo carborundum (600 mesh). Em seguida, esse inóculo foi usado para infectar, através de 

fricção manual, folhas secundárias dos cultivares de feijão-de-corda, Pitiuba (suscetível) e Macaibo 

(resistente), usados nos ensaios posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aspecto visual dos extratos protéicos obtidos com tampões de extração utilizados nos 

testes preliminares de escolha da solução extratora ideal para avaliação da cinética de enzimas 

relacionadas à patogênese, extraídas de dois cultivares de feijão-de-corda. Em A: Tampão acetato 

de sódio 0,05 M, pH 5,2, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP; 

B: Tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de 

PMSF e 1% de PVPP; C: Tampão Tris-HCl 0,1 , pH 8,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 

mM de PMSF e 1% de PVPP. 
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Figura 5. Atividades de enzimas relacionadas à patogênese mensuradas para avaliar o melhor tampão de extração a partir de folhas de feijão-de-corda. As 

enzimas escolhidas para análise foram: (A) dismutase de superóxido –SOD; (B) peroxidase do ascorbato – APX ; (C) peroxidase do guaiacol – POX; (D) 

fenilalanina amônia liase – PAL; (E) β-1,3 glucanase – GLU; e (F) quitinase – CHI. Os tampões testados foram: Acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, 

contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP; Fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM 

de PMSF e 1% de PVPP; Tris-HCl 0,1, pH 8,0, contendo 0,15 M de NaCl, 3% de PEG, 1 mM de PMSF e 1% de PVPP. Barras indicam desvio padrão. 

Diferentes letras representam diferenças significativas (p<0,05) entre as médias.    
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Figura 6. Teor de proteínas das folhas secundárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), 

cultivares Macaibo (A) e Pitiúba (B), inoculadas com o vírus do mosaico severo do caupi 

(CPSMV). Asteriscos representam diferenças significativas entre as médias (*, p < 0,05; **, p < 

0,01) dos tratamentos, de acordo com o teste t de Student.  
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Figura 7. Atividade de dismutase de superóxido (SOD) em extrato de folhas secundárias de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B) e em ambos (C), controle e inoculado 

com o vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV). 1,0 unidade de atividade (1 UA) da SOD foi 

definida como sendo a quantidade de enzima necessária para inibir 50% da fotorredução do NBT. 

Asteriscos representam diferenças significativas entre as médias (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos 

tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 8. Atividade de peroxidase do ascorbato (APX) em extrato de folhas secundárias de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B), e em controle e inoculado com o vírus 

do mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. 

Asteriscos representam diferenças significativas entre as médias (*, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 

0,001) dos tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 9. Atividade de peroxidase do guaicol (POX) em extrato de folhas secundárias de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A) e Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do 

mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam diferenças significativas entre as médias (*, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos 

tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 10. Teor de peróxido de hidrogênio (H2O2) em folhas secundárias de feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata), cultivares Macaibo (A) e Pitiúba (B), inoculadas com o vírus do mosaico severo do 

caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos representam valores 

significativos (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) entre os tratamentos de acordo com teste t de Student. 
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Figura 11. Atividade da enzima fenilamonia liase (PAL) em extrato de folhas secundárias de 

feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus 

do mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. 

Asteriscos representam diferenças significativas entre as médias (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos 

tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 12. Atividade da enzima β-1,3-glucanase (GLU) em extrato de folhas secundárias de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do 

mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam diferenças significativas entre as médias (**, p < 0,01; ***, p < 0,001) dos 

tratamentos, de acordo com o teste t de Student. 
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Figura 13. Atividade da enzima quitinase (CHI) em extrato de folhas secundárias de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata), cv Macaíbo (A), Pitiúba (B), controle e inoculado com o vírus do 

mosaico severo do caupi (CPSMV). Barras indicam desvio padrão entre as repetições. Asteriscos 

representam valores significativos (*, p < 0,05; **, p < 0,01; ***, p < 0,001) entre os tratamentos 

de acordo com teste t de Student. 
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4.2. Análises das sequências nucleotídica e aminoacídica dos fatores de iniciação de 

tradução do feijão-de-corda aplicadas ao estudo de resistência recessiva ao CPSMV  

 

Com a finalidade de se obter as sequências nucléicas e de aminoácidos dos fatores 

de iniciação 4F, além de nCBP (novel cap binding protein), uma proteína que, assim como 

eIF4E e eIF(iso)4E, apresenta um sítio de ligação ao capacete (m7GpppX, onde “X” 

representa qualquer base nitrogenada), foram realizadas extrações, em duplicata, dos 

RNAs dos cultivares em estudo. O protocolo de extração utilizado se deu através do 

método usando TRIZOL que, normalmente, apresenta bons resultados em termos 

quantitativos, embora que, em sua grande maioria, exista contaminação por fenol 

(componente presente no reagente de extração), mesmo após sucessivas lavagens com 

etanol.  Ao se fazer a quantificação do material, foi observada variação de concentração de 

0,84 a 1,46 µg/µL de RNA purificado, em um volume total de 30 µL.  Também, pela 

espectrofotometria, foi possível verificar que a amostra não apresentava contaminação por 

proteína, devido à relação 260/280 resultar entre 1,8 a 2,1 (o valor ideal gira em torno de 2, 

para extração de RNA). Como desvantagem, todas as amostras apresentaram uma relação 

260/230 baixa (entre 1,47 a 1,72), provavelmente devido à presença de fenol, o qual 

apresenta um pico de leitura em 230 nm. Embora apresentando contaminação por fenol, os 

estudos prosseguiram, visto que este evento é um processo natural do método, não 

chegando a afetar os passos seguintes. Após quantificação, a integridade dos RNAs 

extraídos foi verificada através da eletroferese em agarose 1,5% (Figura 14), sendo 

utilizados 500 ng do RNA de cada cultivar. Todas as amostras, com exceção de uma 

duplicata de B17-Gurgueia, mostraram a presença das bandas correspondentes às 

subunidades 28S e 18S do RNA ribossômico, sem aparente contaminação por DNA, 

demonstrando a eficácia do método utilizado.   

Embora não apresentando, visualmente, contaminação por DNA, as amostras de 

RNA obtidas foram tratadas, por precaução, com DNAse RQ1 (Promega®), usando 15 µg 

de RNA oriundo de cada cultivar, colocados em contato com 15 unidades da enzima, 

seguido de purificação com o kit RNase mini Kit (Quiagen®).  Após nova quantificação, 

entre 10 a 13 µg de RNA, em um volume de 20 µL, foram obtidos, sendo as amostras 

estocados em -80 °C.  Para a reação de RT-PCR, 1000 ng de RNA de cada cultivar foram 

utilizados, separadamente, sendo obtidas, em média, concentrações de 350 ng/µL de cDNA 

(DNA complementar), em um volume total de 20 µL. No intuito de verificar a eficácia dos 
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oligonucleotídeos iniciadores em amplificar, especificamente, um único produto, foram 

realizadas reações de PCR utilizando uma varredura na temperatura de anelamento 

(gradiente de temperatura) em todos os pares desenhados. Para isso, foram utilizados 1000 

ng de cDNA, tampão, Taq Polimerase (Promega) e dNTPs, em um volume reacional de 10 

µL, variando as temperatura de anelamento de 50 a 65 °C (50 °C ; 50,3 °C , 50,8 °C ; 

51,7°C ; 52,8 °C ; 54,3 °C ; 55 °C; 55,3 °C; 55,8 °C; 56,0 °C; 56,7 °C; 57,4 °C; 57,8 °C; 

58,5 °C; 59,3 °C; 59,8 °C; 60 °C; 61 °C; 62,4 °C; 63,5 °C; 64,3 °C; 64,8 °C; 65 °C) ,  para 

cada reação. Foi verificado que, para eIF4E, as temperaturas de 57,4 °C e 60,0 °C 

apresentaram uma banda única, por volta de 750 pb (Figura 18),  sendo essa temperatura 

(60 °C)  escolhida para amplificação e acumulação desse produto. Para eIF(iso)4E, foi 

analisada, inicialmente, amplificação da amostra obtida do cultivar Pitiúba (escolhido para 

análise em gradiente de temperatura), tendo se apresentando apenas uma única banda, por 

volta de 600 pb, na temperatura de 56 °C.  Em relação ao eIF4G, e sua respectiva isoforma 

(eiF(iso)4G), bandas únicas por volta de 650 pb, nas temperaturas de 59,3 e  56,6 °C, 

respectivamente, foram observados (Figuras 15 e 16). Por fim, uma banda única por volta 

de 650 pb, utilizando os oligonucleotídeo iniciadores para  nCBP, foi presenciada na 

temperatura de  57,4 °C (Figura 17).  

Após determinação das respectivas temperaturas de anelamento, para se obter a 

amplificação de regiões especificas, os produtos foram acumulados, através de várias 

reações consecutivas, para serem utilizados no seqüenciamento. Dessa forma, para cada 

par de iniciadores desenhados, foi necessária a realização de quatro reações de PCR para 

cada cultivar, totalizando um volume final de 100 µL. Dentre os pares testados, foram 

observadas amplificações especificas em todos os cultivares em estudo, com exceção do 

eIF(iso)4E. Para esse fator, foram obtidas amplificações somente para os cultivares 

Macaibo, Pitiúba e IT85F-2687, mesmo após realização de uma nova varredura na 

temperatura de anelamento para os demais cultivares.  

Após acúmulo dos produtos de PCR, esses foram purificados utilizando o kit GFX 

DNA purification (GE Healthcare®), sendo concentrados para um volume total de 20 µL. 

Os rendimentos dos produtos de PCR purificados diferiram quanto ao par de 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados. Para eIF4G e eIF(iso)4G, a concentração variou 

entre 207,5 a 310 ng/µL, rendimento relativamente alto se comparado com eIF4E (97,5 a 

107,5 ng/µL), nCBP (32,5 a 47,5 ng/µL) e eIF(iso)4E (12,5 a 37,5 ng/µL) . 



52 

 

Após quantificação, os produtos de PCR foram submetidos ao sequenciamento. 

Esse foi realizado em quadruplicada para cada oligonucleotídeo iniciador, e as quantidades 

de produtos utilizados variaram de acordo com o tamanho do fragmento amplificado (75 

ng para eIF4E; 65 ng para eIF4G, eIF(iso)4G e nCBP; 60 ng para eIF(iso)4E). Todo o 

processo de incorporação dos dideoxinucleotídeos fluorescentes, precipitação e corrida no 

sequenciador MegaBACE foi realizado em placa de 96 poços, sendo que cada placa 

correspondendo a 12 amostras, sendo sequenciados, no total, 4 placas, contando as 

amostras que tiveram de ser repetidas no sequenciamento.  

Após a geração das seqüências, foi formada uma região consenso para cada 

amostra, e os alinhamentos, assim como a qualidade do sequenciamento, foram analisados 

pelo programa Bioedit e Sequence Analyzer, respectivamente.  

Em relação ao sequenciamento de eIF4G, obteve-se uma sequencia inicial de 664 

pb, embora seja um dado teórico, visto que, após analise dos eletroferogramas de cada 

replicada, as regiões iniciais e finais do seqüenciamento apresentam-se bastante difusas, 

impossibilitando uma melhor precisão da sequencia dos mesmos. Uma margem de 

confiança foi obtida em 631 pb, codificando uma sequência parcial de 210 resíduos de 

aminoácidos deduzidos (Figura 19). Análises realizadas, no NCBI, da sequências da 

proteína putativa com outras sequencias proteícas depositadas, permitiu verificar 

identidade com homólogos de eIF4G de Carica papaya (68%), Vitis vinifera (65%), 

Populus thichocarpa (61%) e Ricinus comunis (64%) (Figura 20). Além disso, a sequencia 

de domínio foi buscada através da ferramenta Pfam (pfam.sanger.ac.uk), que acusou a 

presença do domínio MI, começando do aminoácido Leucina na posição 60 da sequência 

parcial (Leu
60

), até outra leucina na posição 174 (Leu
174

). Esse domínio está presente tanto 

em eIF4G, como em sua isoforma correspondente (eiF(iso)4G), apresentando uma região 

rica em alfa-hélice.  Esses dados sugerem a eficácia do sequenciamento nucleotídico, que 

codifica para a região de domínio de eIF4G.  Não foi possível obter as seqüências dos 

cultivares Macaibo e Pitiuba, por erro no sequenciamento, provavelmente devido à pouca 

qualidade do produto. Embora obtidas sequências de oito cultivares diferentes, não foram 

verificadas diferenças na sequência nucleotídica de eIF4G entre os cultivares (Figura 19).   

Quanto a eIF(iso)4G, foi obtido um fragmento inicial de 640 bp, embora a margem 

de confiança para esse fator tenha correspondido a uma região de 571 bp, codificando uma 

sequência protéica parcial de 190 resíduos de aminoácidos deduzidos (Figura 22). A 

sequencia protéica putativa do eIF(iso)4G de V. unguiculata mostrou identidade com 



53 

 

eIF(iso)4G de R. comunis (69%), Vitis vinifera (66%), P. trichocarpa (64%) (Figura 23). 

Na proteína parcial putativa foi constatada a presença do domínio MI, entre os resíduos 

Leu
50

 e Asp
162

. Nesse caso, as sequências nucleotídicas entre os cultivares também não 

diferiram (Figura 22).   

A nCBP, uma proteína com afinidade ao capacete, foi também sequenciada, sendo 

obtido um fragmento inicial de 652 bp, mas apresentando um fragmento de 591 pb de 

confiança para análise, codificando uma proteína de sequência parcial contendo 197 

resíduos de aminoácidos (Figura 24).  Embora represente uma sequência parcial, sua 

cobertura foi de 84,5% da proteína madura de P. vulgaris. Também, foi verificada sua 

semelhança com outras sequências protéicas depositadas no NCBI. A nCBP apresentou 

alta identidade com a nCBP de P.vulgaris (97%), Glycine max (96%), P. trichocarpa 

(89%) e R. comunis (93%) (Figura 25). O alinhamento das sequências nucleotídicas de 

todos cultivares permitiu a conclusão de haver completa semelhança (Figura 24).   

Para eIF(iso)4E, somente a sequências nucleotídica de um cultivar (IT85F-2687) 

foi obtida, das três testadas. Da sequência consenso inicial (576 bp), cerca de 532 bp 

apresentaram excelente leitura, sendo utilizado para a dedução da sequência protéica 

parcial contendo 177 resíduos de aminoácidos (Figura 25). A eIF(iso)4E apresenta uma 

estrutura parcial com cobertura por volta de 89% da eIF(iso)4E madura de P. vulgaris, 

proteína com a qual apresenta, também, alta identidade (95%). Devido à inexistência das 

seqüências dos demais cultivares, não foi possível realizar a análise de diferenças entre as 

sequências. 

Para eIF4E, foi obtido sequenciamento para cerca de 720 pb entre os cultivares, de 

onde pode se obter 705 pb para estudo, por apresentarem boas leituras (Figura 26). Os 17 

nucleotídeos iniciais formam a região 5‟- não traduzida (5‟-UTR), sendo que a proteína 

madura apresenta 234 resíduos de aminoácidos deduzidos, sem a presença do códon de 

parada. Através de estudos de homologia com o gene Glyma15g09630 (codificante para 

eIF4E em G. Max), foi verificado que o transcrito de eIF4E de V. unguiculata é resultado 

do processamento de 5 exons, codificando, neste caso, para 234 resíduos de aminoácidos. 

A sequência de aminoácidos do eIF4E de V. unguiculata apresenta alta identidade com 

homólogos de eIF4E de P. vulgaris (96%), G. max (85%)  e Pisum sativum (78%). Um 

dado interessante é a considerável semelhança entre eIF4E de V. unguiculata e eIF4E de 

Homo sapiens (43%), demonstrando a importância dessa proteína nos processos biológicos 

(Figura 28). 
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Após alinhamento da sequência nucleotídica do eIF4E dos cultivares estudados, 

foram evidenciadas diferenças entre as seqüências primárias das proteínas codificadas 

(Figura 27). No primeiro caso, os cultivares susceptíveis (BRS-Tucumaque, BRS-

Pontegui, BRS-Guariba, IT85F2687) apresentaram um resíduo da base nitrogenada 

guanina na posição 220, enquanto que os cultivares resistentes (Macaibo, TE97-309G-9, 

CNC-0434 e B17-Gurgueia) apresentam um resíduo de citocina. Essa mudança resultou na 

permuta do resíduo de arginina (Arg
68

 – códon CGT) por prolina (Pro
68

- códon CAT). Em 

seguida, entre os cultivares susceptíveis, além do cultivar resistente B17-Gurgueia, foi 

evidenciada a presença de dois nucleotídeos de adenina nas posições 240 e 243, resultando 

na codificação dos resíduos de aminoácidos polares, ácido aspártico e ácido glutâmico 

(Asp
75

 – códon GAC; Glu
76 

– códon GAA). Já o cultivar Macaibo, apresentou mudança 

somente na posição 240, onde a presença do resíduo de citosina codifica para o aminoácido 

não-polar alanina (Ala
75 

– códon GCC), enquanto que os cultivares CNC-0434 e TE97-

309G-9, também resistentes, apresentaram duas adeninas, resultando em dois resíduos de 

alaninas (Ala
75

; Ala
76

 – códon GCA). A terceira mudança foi observada nas posições 107 e 

108 da sequência protéica, nas quais os cultivares provenientes da família BRS, 

suscetíveis, apresentam um resíduo de arginina e um de valina (Arg
107

- códon CGG; Val
108

 

– códon GTG), nas respectivas posições, enquanto que os demais cultivares apresentam um 

resíduo de glicina (Gly107 – códon GGG) e alanina (Ala
108

- códon GCG), com exceção 

dos cultivares Macaíbo e IT85F-2687, que apresentam um resíduo de triptofano (Trp
107

 – 

códon TGG) e de prolina (Pro
108

 – códon CCG), respectivamente. Outras mudanças se 

resumem na presença da arginina no cultivar IT85F-2687 na posição 177, e a deleção de 

um resíduo de asparagina (Asn
172

 – códon AAT) no cultivar resistente CNC-0434. 

As mudanças dos aminoácidos listados não afetaram o sitio de ligação ao capacete, 

representados pelos resíduos de triptofano nas posições 76, 122 e 181 (Trp
76

, Trp
122

, 

Trp
181

), ácido aspártico na posição 111 (Asp
111

), ácido glutâmico na posição 123 (Glu
123

), 

arginina na posição 176 (Arg
176

) e lisina na posição 119(Lys
119

). 

Ao se realizar a modelagem estrutural de eIF4E, para localizar, espacialmente, os 

aminoácidos que diferiram entre os cultivares, foi utilizado como modelo eIF4E 

cristalizado de trigo (2IDV, código do PBD), mutado na cisteína posicionada na posição 

113 (cisteína por lisina) (Figura 29). Esse modelo foi utilizado devido à grande identidade 

com o modelo proposto (78%), e por se apresentar na forma monomérica.  
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Após construção do modelo, através do programa Modeller, foram destacados, 

espacialmente, os aminoácidos que diferiram entre os cultivares. Ficou evidenciado, 

claramente, que essas regiões estão localizadas externamente, entre regiões desordenadas, 

próximas aos resíduos constituintes do sitio ativo do fator, oposto à região de interação ao 

eIF4G.  

Embora, aparentemente, as alterações nos resíduos não estejam diretamente 

relacionadas ao sitío de ligação ao capacete, foi elaborado um deliamento experimental 

para purificação do fator e a capacidade do mesmo em se ligar ao 7-metil-guanosina.  

Devido haver semelhança relativamente alta entre eIF4E do feijão-de-corda e humana 

(43%), foram adquiridos anticorpos policlonais humanos produzidos em coelhos. Após 

extração das proteínas e cromatografia de afinidade em coluna de sepharose-7-metil-

guanosina para todos os cultivares de feijão-de-corda estudados, foi realizado o ensaio de 

dot blot, para verificar a eficácia dos anticorpos em se ligar ao fator. A figura 31 mostra 

que tanto o extrato total (50 e 100 µL) como a fração eluida da coluna (50 e 100 µL) 

apresentaram coloração resultante da atividade da enzima acoplada ao anticorpo 

secundário, indicando o reconhecimento do anticorpo primário ao antígeno vegetal 

(eIF4E). Após variar as diluições dos anticorpos primário e secundário, foi estabelecido 

que as diluições para os ensaios de imunodetecção seriam de 1:500 e 1:2000, 

respectivamente.  

Desta forma, foram realizadas duas eletroforeses: uma com o extrato total (50 µg) 

dos nove cultivares de feijão-de-corda, e outra com as frações eluidas (16 µL) da coluna de 

afinidade. Após corrida eletroforética, eletrotransferência para membrana de PVDF, e 

tratamento com os anticorpos, foi evidenciada a formação de bandas de grande intensidade. 

Essas bandas, quando comparadas com as bandas do gel resultante corado após 

eletrotransferencia, revelaram que suas posições de migração correspondiam às subunidade 

maior da Rubisco (55 kDa), significando haver reação cruzada (Figura 32). Em se tratando 

das frações eluidas da coluna de afinidade, duas bandas de fraca intensidade foram 

evidenciadas: uma apresentando entre 25 a 30 kDa, e outra menor, apresentando cerca 14 

kDa (Figura 32). Todos os cultivares testados apresentaram as bandas, sugerindo que as 

mudanças nos aminoácidos de eIF4E não se reverteram em perda de afinidade ao capacete. 
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Figura 14. Eletroforese em gel de agarose (1,5%) do RNA total extraído de folha de nove 

cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), realizadas em duplicatas. 1 e 2 – Macaibo; 3 e 4 

– CNC-0434; 5 e 6 – TE97-309G-9; 7 e 8 – IT85F-2687; 9 e 10 – B17-Gurgueia; 11 e 12- Pitiúba; 

13 e 14 - BRS-Guariba; 15 e 16 – BRS – Tumucumaque; 17 e 18 – BRS – Potengui. As bandas 

mais intensas representam as subunidades 28S e 18S de rRNA. Foram aplicados 500 ng de material 

genômico em cada poço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de domínio de eIF4G amplificado por  

PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), 

utilizando iniciadores específicos para essa região. 1 – Marcador de massa molecular X-174 RF 

DNA/Hae III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-309G-9; 6 – 

IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – Tumucumaque; 11 – 

BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA utilizado: 1000 ng. 
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Figura 16. Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de domínio de eIF(iso)4G amplificado 

por  PCR a partir do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata), utilizando iniciadores específicos para essa região. 1 – Marcador de massa molecular 

X-174 RF DNA/Hae III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-

309G-9; 6 – IT85F-2687; 7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – 

Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  Quantidade de cDNA utilizado: 1000 ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de nCBP amplificado por  PCR a partir 

do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), utilizando 

iniciadores específicos para essa região. 1 – Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae 

III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-309G-9; 6 – IT85F-2687; 

7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  

Quantidade de cDNA utilizado: 1000 ng. 
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Figura 18. Eletroforese em gel de agarose 1,0% da região de eIF4E amplificado por  PCR a partir 

do DNA complementar de nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), utilizando 

iniciadores específicos para essa região. 1 – Marcador de massa molecular X-174 RF DNA/Hae 

III digest; 2 – controle negativo; 3 – Macaibo; 4 – CNC-0434; 5 – TE97-309G-9; 6 – IT85F-2687; 

7 – B17-Gurgueia; 8- Pitiúba; 9 - BRS-Guariba; 10 – BRS – Tumucumaque; 11 – BRS – Potengui.  

Quantidade de cDNA utilizado: 1000 ng. 
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eIF4G_CNC-0434        ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_TE97-309G-9     ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_IT85F-2687      ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_B17-Gurgueia    ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_BRS-Potengui    ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_BRS-Tumucumaque ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

eIF4G_BRS-Guariba     ACTCCAGATAGATTTTCTGGTTCTACTTACGATCAACCTAGTGCTCAAGATCATAATGTGAATTATGCGAACAGG 75 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_TE97-309G-9     GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_IT85F-2687      GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_B17-Gurgueia    GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_BRS-Potengui    GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_BRS-Tumucumaque GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

eIF4G_BRS-Guariba     GACATGAGAAATGCGAATAGGATTCCTGAAAAACCTGTTGTAACTTCGCCACCTGCCAGAACACAAGGGACAGCA 150 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_TE97-309G-9     GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_IT85F-2687      GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_B17-Gurgueia    GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_BRS-Potengui    GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_BRS-Tumucumaque GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

eIF4G_BRS-Guariba     GTCTCCCAAAATATTAGCCCAGATCGATTACAGGACATGTCCATGTTAGCAATCAGAGAATACTACAGTGCGAGA 225 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_TE97-309G-9     GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_IT85F-2687      GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_B17-Gurgueia    GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_BRS-Potengui    GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_BRS-Tumucumaque GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

eIF4G_BRS-Guariba     GATGTGAATGAAGTTGTTCTATGTATCAAAGATCTGAACTCTCCAAGCTTTCATGCTTCCATGGTTTCTCTTTGG 300 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_TE97-309G-9     GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_IT85F-2687      GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_B17-Gurgueia    GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_BRS-Potengui    GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_BRS-Tumucumaque GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

eIF4G_BRS-Guariba     GTGACAGACTCTTTCGAGAGAAAGGACACCGAGAGAGATCTTTTGGCCCAGCTGCTTGTGAAGCTTGTGAAATCT 375 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_TE97-309G-9     CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_IT85F-2687      CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_B17-Gurgueia    CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_BRS-Potengui    CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_BRS-Tumucumaque CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

eIF4G_BRS-Guariba     CAGGATGGACCCTTGGGTCAAGCCCAGCTCATCAAAGGGTTTGAATCTGTTCTTAGTACTTTGGAAGATGCGGTT 450 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_TE97-309G-9     AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_IT85F-2687      AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_B17-Gurgueia    AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_BRS-Potengui    AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_BRS-Tumucumaque AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

eIF4G_BRS-Guariba     AATGATGCCCCCAAAGCACCGGAGTTTCTTGGCCGTGTATTTGCCAAAGCTATAACAGAGCATGTAGTCTCTTTG 525 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_TE97-309G-9     AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_IT85F-2687      AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_B17-Gurgueia    AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_BRS-Potengui    AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_BRS-Tumucumaque AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

eIF4G_BRS-Guariba     AACGAGATTGGGCAGTTAATACATGAGGGTGGAGAGGAACCGGGGAGCCTATTAGAAGCTGGGCTTGCAGCTGAT 600 

                      *************************************************************************** 

eIF4G_CNC-0434        GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

eIF4G_TE97-309G-9     GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

eIF4G_IT85F-2687      GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

eIF4G_B17-Gurgueia    GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

eIF4G_BRS-Potengui    GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

eIF4G_BRS-Tumucumaque GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAA- 630 

eIF4G_BRS-Guariba     GTTCTTGGAAGCACCTTGGAGGTAATAAAAA 631 

                      ****************************** 

 
 

 

Figura 19.  Alinhamento das sequências codificadoras para a região de domínio do fator de 

iniciação de tradução 4G (eIF4G) de sete cultivares de feijão-de-corda (Vigna unguiculata). 

Asterisco (*) indica conservação das bases entre as sequências estudadas. 
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Figura 20. Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à região do domínio 

de eIF4G de feijão-de-corda (V. unguiculata) com sequências homólogas de outras plantas. O 

número de acesso das sequências são as seguintes: Cp – Carica papaya (ADO35001.1); Rc -  

Ricinus communis (XP_002526489.1); Vt – Vitis vinifera (XP_002269466.1). O alinhamento foi 

realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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eIF4iso4G_Macaibo          TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_CNC-0434         TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_IT85F-2687       TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_Pitiuba          TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  TGGAGTTGTGGTGCTCCTTCTGCTCGTCCATCAAACGTTGGTTTGAGTACCGAGCCCACACCTCAAATGCCTGCA 75 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_CNC-0434         CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_IT85F-2687       CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_Pitiuba          CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  CCTGTTAAACCTGTTTCTGCCATACCCTCTGAGAAGCCACAAGCTTCAGCTCCAAAATCGAATGTTGAGGAACTT 150 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_CNC-0434         CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_IT85F-2687       CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_Pitiuba          CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  CAGCGTAAAACCAGTTCTCTTCTGGAAGAATATTTCAGTGTTCGACTTTTGGACGAAGCATTGCAGTGTGTGGAA 225 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_CNC-0434         GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_IT85F-2687       GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_Pitiuba          GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  GAACTAAAAGCTCCAGCTTATCATCCTGAGGTTGTGAAGGAATCCCTTTCAATTGGTCTAGATAAAAGTCCGCCA 300 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_CNC-0434         TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_IT85F-2687       TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_Pitiuba          TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  TGCATTGAACCCGTTGGCAAACTTCTTGAGTATCTGTTCGTGAAGAAGATTCTTTCAGCCAGAGACATAGGGACT 375 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_CNC-0434         GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_IT85F-2687       GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_Pitiuba          GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  GGGTGCATGTTATTTGCCTCTGTGCTGGATGATATCGGCATAGACTTACCTAAAGCACCAAATAATTTTGGTGAG 450 

                           *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_CNC-0434         ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_IT85F-2687       ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_Pitiuba          ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  ATAATAGGGAAACTAGTTTTGGCTGGGGCTTTGGATTTTAAGGTGGTGAGAGACGTCCTGAAGAAGGTGGAGGAT 525                                                                                                                   

‚      *************************************************************************** 

eIF4iso4G_Macaibo          GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_CNC-0434         GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_TE97-309G-9      GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_IT85F-2687       GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_B17-Gurgueia     GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_Pitiuba          GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_BRS-Guariba      GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_BRS-Potengui     GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

eIF4iso4G_BRS-Tumucumaque  GACCGGTTCCAGAAAGCTATATTATCCGCAGCATTGCAGGTAATTA 571 

                           ********************************************** 

 

 

Figura 21. Alinhamento das sequências codificadoras para a região de domínio da isoforma do 

fator de iniciação de tradução 4G (eIF(iso)4G) de nove cultivares de feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata) em estudo,. Asterisco (*) indica conservação das bases nas seqüências estudadas. 
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Figura 22.  Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à região do domínio 

de eIF(iso)4G de feijão-de-corda (V. unguiculata) com sequências homologas de outras plantas. O 

número de acesso das sequências são as seguintes: Rc -  Ricinus communis (XP_002534061.1); Vt 

– Vitis vinifera (XP_002285559.1); Pt – Populus trichocarpa (XP_002324920.1); Cp – Carica 

papaya  (ADO64264.1). O alinhamento foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 

6.4. 
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nCBP_Macaibo  AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_CNC-0434 AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_TE97.    AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_IT85F.   AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_B17.     AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_Pitiuba  AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_BRS-G.   AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP_BRS-T.   AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

nCBP-BRS-P.   AAACGCTCATCAAACGTTAGATTCTTCTTCTCAATTGGCGTCGGCAATTGATTCAAACAGCAAAGAAACCGAAGA 75 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_CNC_434  ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_TE97     ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_IT85F    ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_B17-     ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_Pitiuba  ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_BRS-G    ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP_BRS-T.   ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

nCBP-BRS-P.   ACGACAATCGCGTGAACTCAAAGCTGGTCTTCACCCTCTGAAGAACAAATTTGTCTTTTGGTACACTCGTCGAAC 150 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_CNC_434  ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_TE97     ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_IT85F    ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_B17-     ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_Pitiuba  ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_BRS-G    ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP_BRS-T.   ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

nCBP-BRS-P.   ACCTGGGGTTCGAAACCAGACATCATATGAGGACAACATAAAGAAAATTGTTGAATTTAGTACGGTTGAAGGATT 225 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_CNC_434  TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_TE97     TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_IT85F    TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_B17-     TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_Pitiuba  TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_BRS-G    TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP_BRS-T.   TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

nCBP-BRS-P.   TTGGGTCTGCTATTGCCATCTTGCCCGTCCTGCTTCTTTGCCTAGTCCCACAGATTTGCACCTTTTCAAGGAAGG 300 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_CNC_434  GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_TE97     GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_IT85F    GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_B17-     GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_Pitiuba  GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_BRS-G    GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP_BRS-T.   GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

nCBP-BRS-P.   GATTCGCCCTCTATGGGAGGACTCTGCTAACTGCAATGGTGGTAAATGGATTATACGGTTCAAAAAGGTTGTCTC 375 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_CNC_434  GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_TE97     GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_IT85F    GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_B17-     GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_Pitiuba  GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_BRS-G    GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP_BRS-T.   GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

nCBP-BRS-P.   GGGTCGTTTTTGGGAGGACCTGGTTCTTGCCTTAGTGGGTGACCAATTGGACTATGGGGATAACATATGCGGTGC 450 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_CNC_434  AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_TE97     AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_IT85F    AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_B17-     AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_Pitiuba  AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_BRS-G    AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP_BRS-T.   AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

nCBP-BRS-P.   AGTGCTAAGCATTCGTTTCAATGAGGATATATTGAGTGTCTGGAATCGCAATGCTTCAGACCATCAGGCTGTAAT 525 

              *************************************************************************** 

nCBP_Macaibo  GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_CNC_434  GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_TE97     GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_IT85F    GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_B17-     GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_Pitiuba  GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_BRS-G    GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP_BRS-T.   GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

nCBP-BRS-P.   GGCCCTGAGAGATTCAATCAAACGTCACTTGAAGCTTCCTCACAGCTATGTTATGGAGTACAAACCC 592 

              ******************************************************************* 
 

 

 

Figura 23. Alinhamento das sequências codificadoras para uma proteína de feijão-de-corda (Vigna 

unguiculata) com afinidade ao capacete (nCBP), obtidas de nove cultivares em estudo. Asterisco 

(*) indica conservação das bases entre as seqüências estudadas. 
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Figura 24.. Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados à proteína de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata) com afinidade ao capacete (nCBP), com sequências homólogas de 

outras plantas. O número de acesso das sequências são as seguintes: Pv – Phaseolus vulgaris  

(ABU54819.1); Gm -  Glycine max (ACU15859.1); Pt – Populus trichocarpa  (XP_002319689.1); 

Rc – Ricinus communis (XP_002525418.1). O alinhamento foi realizado através do programa CLC 

Sequence Viewer 6.4. 
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A 

gcagggctgaagcacaagctggagcgaaaatggacgttttggtgcgacaatcaatccaaacctaagcagggtgctgct 

A  G  L  K  H  K  L  E  R  K  W  T  F  W  C  D  N  Q  S  K  P  K  Q  G  A  A 

tggggaacctctctgcgcaaggtctacactttcgacactgtagaagagttctggtgtttgtatcatgagatttttaag 

W  G  T  S  L  R  K  V  Y  T  F  D  T  V  E  E  F  W  C  L  Y  H  E  I  F  K 

cccagcaagttgcaaatcaacgcggatttccacttgttcaagactggcgttgaacctaagtgggaagatcctgagtgt 

P  S  K  L  Q  I  N  A  D  F  H  L  F  K  T  G  V  E  P  K  W  E  D  P  E  C 

gccaatggaggaaagtggactgtcactagcaacatcggcaggaagactaaccttgaaaacatgtggcttgaaactttg 

A  N  G  G  K  W  T  V  T  S  N  I  G  R  K  T  N  L  E  N  M  W  L  E  T  L 

atggcgttgattggggagcaatttgaggatgctgaggacatatgcggtgtggttgctagcgtgcgccagtggcaagac 

M  A  L  I  G  E  Q  F  E  D  A  E  D  I  C  G  V  V  A  S  V  R  Q  W  Q  D 

aaactttcactgtggacaaagacagcggcaaatgaggctgcccagatgagcattggaaggaagtggaaggaaatcatt 

K  L  S  L  W  T  K  T  A  A  N  E  A  A  Q  M  S  I  G  R  K  W  K  E  I  I 

gatgttaacgacaagataacatacaactttcatgatgattctaaaacccaaagagcacaaaagg 

D  V  N  D  K  I  T  Y  N  F  H  D  D  S  K  T  Q  R  A  Q  K 
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Figura 25. Em A, sequência de nucleotídeos parcial de eIF(iso)4E de V. unguiculata, cultivar  

IT85F-2687, juntamente com a sequência de aminoácidos deduzidos. Em B, alinhamento da 

sequência de aminoácidos putativos de eIF(iso)4E de feijão-de-corda (V. unguiculata) com as 

sequências homologas de outras plantas. O número de acesso das sequências são as seguintes: Pv -  

Phaseolus vulgaris (ABU54805.1); Gm – Glycine max (ACU23400.1); Cm – Cucumis melo 

(XP_002285444.1); CS – Cucumis sativus (ABY56102.1); PS – Pisum sativum (ABH09880.1). O 

alinhamento foi realizado através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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eIF4E_BRS-Tumucumaque      AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_BRS-Potengui         AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_BRS-Guariba          AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_IT85F-2687           AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_Macaibo              AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_TE97-309G-9          AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_CNC-0434             AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

eIF4E_B17-Gurgueia         AAAAGTGTGAACTTAAAATGGTTGTGGAAGATTCACAAAAATCAACTATC 50 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_BRS-Potengui         ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_BRS-Guariba          ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_IT85F-2687           ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_Macaibo              ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_TE97-309G-9          ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_CNC-0434             ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

eIF4E_B17-Gurgueia         ACCGATGACCAAAACCCTAGCAGGGTCGACAACGACGACGAAGATCTTGA 100 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_BRS-Potengui         AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_BRS-Guariba          AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_IT85F-2687           AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_Macaibo              AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_TE97-309G-9          AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_CNC-0434             AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

eIF4E_B17-Gurgueia         AGATGGGGAGATCCTCGAAGATGCCGACGACGCCGCCTCCGCCGCCTCCA 150 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_BRS-Potengui         AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_BRS-Guariba          AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_IT85F-2687           AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_Macaibo              AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_TE97-309G-9          AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_CNC-0434             AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

eIF4E_B17-Gurgueia         AGCCTCCGTCCGCACTCCTCCGCAACCCCCACCCTCTCGAGAATTCCTGG 200 

                           ************************************************** 

 

 

Figura 26. Alinhamento das sequências codificadoras para o fator de iniciação de tradução 4E 

(eIF4E), de 8 cultivares feijã-de-corda (Vigna unguiculata),. Regiões em azul representam a região 

não codificante 5‟ (5‟-UTR). Regiões em verde-claro correspondem aos exons 1,3 e 5, enquanto 

que as regiões em verde escuro representam os exons 2 e 4. Regiões em vermelho indicam 

diferença de bases entre as sequências. Asterisco (*) indica conservação das bases entre as 

seqüências estudadas. 
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eIF4E_BRS-Tumucumaque      ACCTTCTGGTTCGACAACCGTTCCGCCAAGTCCAAACAAGACGAATGGGG 250 

eIF4E_BRS-Potengui         ACCTTCTGGTTCGACAACCGTTCCGCCAAGTCCAAACAAGACGAATGGGG 250 

eIF4E_BRS-Guariba          ACCTTCTGGTTCGACAACCGTTCCGCCAAGTCCAAACAAGACGAATGGGG 250 

eIF4E_IT85F-2687           ACCTTCTGGTTCGACAACCGTTCCGCCAAGTCCAAACAAGACGAATGGGG 250 

eIF4E_Macaibo              ACCTTCTGGTTCGACAACCCTTCCGCCAAGTCCAAACAAGCCGCATGGGG 250 

eIF4E_TE97-309G-9          ACCTTCTGGTTCGACAACCCTTCCGCCAAGTCCAAACAAGCCGCATGGGG 250 

eIF4E_CNC-0434             ACCTTCTGGTTCGACAACCCTTCCGCCAAGTCCAAACAAGCCGAATGGGG 250 

eIF4E_B17-Gurgueia         ACCTTCTGGTTCGACAACCCTTCCGCCAAGTCCAAACAAGACGAATGGGG 250 

                           ******************* ******************** ** ****** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_BRS-Potengui         CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_BRS-Guariba          CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_IT85F-2687           CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_Macaibo              CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_TE97-309G-9          CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_CNC-0434             CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

eIF4E_B17-Gurgueia         CAGTTCCATCCGACCTATATACACCTTCGCCACCGTCGAAGAGTTTTGGA 300 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGCGGGTGGAC 350 

eIF4E_BRS-Potengui         GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGCGGGTGGAC 350 

eIF4E_BRS-Guariba          GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGCGGGTGGAC 350 

eIF4E_IT85F-2687           GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGGGGCCGGAC 350 

eIF4E_Macaibo              GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGTGGGCGGAC 350 

eIF4E_TE97-309G-9          GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGGGGGCGGAC 350 

eIF4E_CNC-0434             GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGGGGGCGGAC 350 

eIF4E_B17-Gurgueia         GCATTTACAATAACATTCACCATCCGAGCAAGTTGGGTGTGGGGGCGGAC 350 

                           ***************************************** **  **** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_BRS-Potengui         TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_BRS-Guariba          TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_IT85F-2687           TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_Macaibo              TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_TE97-309G-9          TTTCATTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_CNC-0434             TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

eIF4E_B17-Gurgueia         TTTCACTGCTTCAAGTATAAGATCGAGCCCAAATGGGAGGACCCTATCTG 400 

                           ***** ******************************************** 

 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_BRS-Potengui         CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_BRS-Guariba          CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_IT85F-2687           CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_Macaibo              CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_TE97-309G-9          CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_CNC-0434             CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

eIF4E_B17-Gurgueia         CGCCAATGGTGGAAAATGGACTATGACTTTCCAAAGGGGAAAATCTGATA 450 

                           ************************************************** 

 

Figura 26. Continuação. 
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eIF4E_BRS-Tumucumaque      CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_BRS-Potengui         CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_BRS-Guariba          CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_IT85F-2687           CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_Macaibo              CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_TE97-309G-9          CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_CNC-0434             CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

eIF4E_B17-Gurgueia         CCAGTTGGTTGTATACGTTGTTGGCAATGATTGGAGAACAGTTTGATCAC 500 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAA 550 

eIF4E_BRS-Potengui         GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAA 550 

eIF4E_BRS-Guariba          GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAA 550 

eIF4E_IT85F-2687           GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAG 550 

eIF4E_Macaibo              GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAA 550 

eIF4E_TE97-309G-9          GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGAAATAGGCAGGATAA 550 

eIF4E_CNC-0434             GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGA---AGGCAGGATAA 547 

eIF4E_B17-Gurgueia         GGAGATGAAATCTGTGGAGCTGTTGTGAATGTCAGATATAGGCAGGATAA 550 

                           ************************************   ********** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_BRS-Potengui         AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_BRS-Guariba          AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_IT85F-2687           AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_Macaibo              AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_TE97-309G-9          AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

eIF4E_CNC-0434             AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 597 

eIF4E_B17-Gurgueia         AATTTCTATTTGGACTAAGAATGCTTCAAATGAAGCTGCTCAGATGAGCA 600 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_BRS-Potengui         TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_BRS-Guariba          TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_IT85F-2687           TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_Macaibo              TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_TE97-309G-9          TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

eIF4E_CNC-0434             TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 647 

eIF4E_B17-Gurgueia         TTGGAAAGCAGTGGAAGGAGTTTCTTGATTACAATGAGACAATAGGCTTT 650 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_BRS-Potengui         ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_BRS-Guariba          ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_IT85F-2687           ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_Macaibo              ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_TE97-309G-9          ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

eIF4E_CNC-0434             ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 697 

eIF4E_B17-Gurgueia         ATATTTCATGAGGATGCAAAGAAGCATGAGAGGGGTGCTAAAAATAAATA 700 

                           ************************************************** 

 

Figura 26. Continuação. 
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eIF4E_BRS-Tumucumaque      CGTGA- 705 

eIF4E_BRS-Potengui         CGTGA- 705 

eIF4E_BRS-Guariba          CGTGA- 705 

eIF4E_IT85F-2687           CGTGA- 705 

eIF4E_Macaibo              CGTGA- 705 

eIF4E_TE97-309G-9          CGTGA- 705 

eIF4E_CNC-0434             CGTGAT 703 

eIF4E_B17-Gurgueia         CGTGAT 706 

                           ***** 

Figura 26. Continuação. 
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eIF4E_BRS-Tumucumaque      KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_BRS-Potengui         KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_BRS-Guariba          KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_IT85F-2687           KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_Macaibo              KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_TE97-309G-9          KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_CNC-0434             KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

eIF4E_B17-Gurgueia         KCELKMVVEDSQKSTITDDQNPSRVDNDDEDLEDGEILEDADDAASAASK 50 

                           ************************************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNRSAKSKQDEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_BRS-Potengui         PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNRSAKSKQDEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_BRS-Guariba          PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNRSAKSKQDEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_IT85F-2687           PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNRSAKSKQDEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_Macaibo              PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNPSAKSKQAAWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_TE97-309G-9          PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNPSAKSKQAAWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_CNC-0434             PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNPSAKSKQAEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

eIF4E_B17-Gurgueia         PPSALLRNPHPLENSWTFWFDNPSAKSKQDEWGSSIRPIYTFATVEEFWS 100 

                           ********************** ******  ******************* 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      IYNNIHHPSKLGVRVDFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_BRS-Potengui         IYNNIHHPSKLGVRVDFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_BRS-Guariba          IYNNIHHPSKLGVRVDFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_IT85F-2687           IYNNIHHPSKLGVGPDFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_Macaibo              IYNNIHHPSKLGVWADFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_TE97-309G-9          IYNNIHHPSKLGVGADFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_CNC-0434             IYNNIHHPSKLGVGADFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

eIF4E_B17-Gurgueia         IYNNIHHPSKLGVGADFHCFKYKIEPKWEDPICANGGKWTMTFQRGKSDT 150 

                           *************  *********************************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_BRS-Potengui         SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_BRS-Guariba          SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_IT85F-2687           SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDRISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_Macaibo              SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_TE97-309G-9          SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRNRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

eIF4E_CNC-0434             SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVR-RQDKISIWTKNASNEAAQMSI 199 

eIF4E_B17-Gurgueia         SWLYTLLAMIGEQFDHGDEICGAVVNVRYRQDKISIWTKNASNEAAQMSI 200 

                           **************************** ***:***************** 

eIF4E_BRS-Tumucumaque      GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_BRS-Potengui         GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_BRS-Guariba          GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_IT85F-2687           GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_Macaibo              GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_TE97-309G-9          GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

eIF4E_CNC-0434             GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 233 

eIF4E_B17-Gurgueia         GKQWKEFLDYNETIGFIFHEDAKKHERGAKNKYV 234 

                           ********************************** 

Figura 27. Comparação das sequências de aminoácidos de eIF4E, deduzidos a partir das sequências de 

nucleotídeos obtidas de feijão-de-corda (Vigna unguiculata). Regiões em vermelho representam a região não 

codificadora 5‟ (5‟-UTR). Regiões em amarelo e azul-claro mostram as diferenças de aminoácidos entre as 

sequências primárias, podendo ser essas diferenças entre cultivares resistentes e susceptíveis (azul-claro) ou 

não (amarelo). Asterisco (*) indica conservação das bases entre as seqüências estudadas. 
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Figura 28. Alinhamento da sequência de aminoácidos putativos relacionados ao fator de iniciação 

de tradução 4E (eIF4E) de feijão-de-corda (V. unguiculata) com sequências primárias homólogas 

de outras plantas. O número de acesso das sequências são as seguintes: Pv – Phaseolus vulgaris  

(ABU54808.1); Gm -  Glycine max (ACM45958.1); Ps – Pisum sativum (XP_ADK97766.1); Vt – 

Vitis vinifera (XP_00267488.1); Hs – Homo sapiens (NP_001959.1). O alinhamento foi realizado 

através do programa CLC Sequence Viewer 6.4. 
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Figura 29. Estrutura de eIF4E de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), cultivar IT85F-2687, gerada 

a partir de homologia ao modelo 2IDV (código de acesso ao PDB), provenientes de trigo. Em (A), 

representação da estrutura espacial de eIF4E de V. unguiculata, sendo destacados as regiões N-

terminal (em azul) e C-terminal (em vermelho). Em (B), representa a sobreposição da estrutura de 

eIF4E de V. unguiculata com o modelo 2IDV (representando em azul claro). Em (C), são 

mostrados os aminoácidos constituintes da região de interação ao capacete (em azul e laranja), 

sendo destacados os dois resíduos de triptofano (em laranja) responsáveis pelo empilhamento com 

o resíduo de guanosina do capacete. Em amarelo, situa-se a região de interação de eIF4E com 

eIF4G. Em (D), estão os aminoácidos (coloridos) que diferem entre os cultivares estudados, onde 

também estão localizados os resíduos de triptofano (em cinza) constituintes do sitio de ligação ao 

capacete. 
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Figura 30. Detalhe dos aminoácidos diferenciais (em vermelho) de eIF4E, provenientes de 

cultivares resistentes e susceptíveis de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), gerada a partir de 

homologia ao modelo 2IDV (código de acesso ao PDB), provenientes de trigo. Em (A), cultivar 

susceptível IT85F-2687. Em (B), cultivar resistente Macaibo. Em (C), cultivar susceptível BRS – 

Guariba.  
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Figura 31. Dot blot para eIF4E em nitrocelulose, utilizando volumes diferentes de extrato total 

(100 µL – poço 1; 50 µL – poço 2) e frações eluidas da coluna de afinidade Sepharose-7-metil 

guanosina (100 µL – poço 3; 50 µL – poço 4). Poço 5 representa o controle positivo (5 µL de 

anticorpo primário). As diluições feitas foram 1:500 do anticorpo primário anti-eIF4E, e 1:2000 do 

anticorpo secundário anti-IgG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

        

 

Figura 32. Imunodetecção do fator de iniciação de tradução 4E (eIF4E). (A) Eletroforese dos 

extratos totais em gel de poliacrilamida (12,5%), corado com Comassie G-250. (B) O mesmo em 

(A) após o processo de eletrotransferência. (C) Blotting dos extratos totais. Foram aplicados 50 µg 

de proteína em cada poço. (D) Blotting dos extratos totais após cromatografia de afinidade. Foram 

aplicados 16 µL em cada poço. Anticorpo primário (1:250; v/v) e anticorpo secundário marcado 

com peroxidase de rabanete (1:2.000, v/v). 1 – Macaibo; 2 – CNC-0434; 3 – TE97-309G-9; 4 – 

IT85F-2687; 5 – B17-Gurgueia; 6- Pitiúba; 7 - BRS-Guariba; 8 – BRS – Tumucumaque; 9 – BRS – 

Potengui. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Determinação de resistência induzida por meio de atividade enzimática 

 

Desde os tempos primordiais, quando os humanos iniciaram a domesticação de 

plantas e animais, as viroses já se constituíam num dos principais fatores que 

influenciavam a produção agrícola. O primeiro relato de doença ocasionado por vírus em 

vegetais foi conhecido através de um poema japonês da Imperatriz Koken, datada de 752 

antes de Cristo, no qual a autora falava de folhas amarelas de uma planta em plena época 

de verão. Descobriu-se, posteriormente, que a espécie que ela se referia era Eupatorium 

lindleyanum, planta altamente susceptível ao vírus do enrolamento da folha do fumo 

[Tobacco leaf curl virus (TbLCV), gênero Begomovirus], que causa clorose em suas folhas 

(Hull, 2009).  Com o maior conhecimento dos benefícios ocasionados por cruzamentos 

artificiais, remontando desde tempos de Mendel, foi possível gerar cultivares resistentes, 

diminuindo a incidências de viroses em plantas. Esse método continua sendo o mais 

prático e rápido no controle de doenças virais. Contudo, não se sabe quais mecanismos 

poderiam estar envolvidos na defesa vegetal.  Os primeiros avanços no estudo de defesa 

vegetal envolvendo a síntese de novo de proteínas de defesa, denominadas, hoje, de 

proteínas relacionadas à patogênese ou PR-proteínas foram feitos por dois grupos 

independentes (Van Loon e Van Kammen, 1970; Gianinazzi et al., 1970), que, estudando 

folhas de fumo infectadas, relataram a indução de várias proteínas devido ao estresse 

ocasionado pelo vírus do mosaico do fumo (TMV, gênero Tobamovirus). Originalmente, 

as PR-proteínas foram classificadas em 5 grupos (PR1 a PR5), na ordem decrescente de 

suas mobilidades eletroforéticas e, cada grupo,  consistia de proteínas com propriedades 

semelhantes  (Bol e Linthorst, 1990). Atualmente, elas são agrupadas em 17 famílias (van 

Loon et al., 2006). 

O vírus do mosaico severo do caupi (CPSMV, gênero Comovirus) causa uma 

importante virose no feijão-de-corda, principalmente em se tratando do território brasileiro. 

Embora existam cultivares resistentes, uma grande parcela da população não os utiliza por 

não terem acesso ou, mesmo, por falta de informação. Também, não se tem conhecimento 

dos mecanismos envolvidos na defesa vegetal frente ao CPSMV, que seriam de grande 

valia para a geração de cultivares resistentes sem a necessidade de cruzamentos artificiais 

feitos pelo homem, sem a certeza de quais características desejáveis irão predominar.     
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Nesse estudo, foi feita avaliação da cinética de enzimas envolvidas com 

mecanismos de defesa de plantas contra patógenos, para evidenciar se havia repostas 

diferenciadas entre o cultivar de feijão-de-corda resistente Macaíbo e o suscetível Pitiúba 

ao CPSMV e se elas estariam relacionadas com resistência induzida, e se estivessem, de 

que maneira essas respostas difeririam. 

 Antes de se realizar os estudos de atividade enzimática, foi necessário fazer dois 

experimentos preliminares, no intuito de determinar em quais tempos após infecção as 

folhas deveriam ser coletas e extraídas, e qual seria o melhor tampão de extração para que 

todas as enzimas, ou a maioria delas, pudessem ter seus parâmetros melhor estudados.  

Para a determinação dos tempos de coleta, os cultivares Macaibo e Pitiúba foram 

inoculados com CPSMV e os sintomas de infecção acompanhados ao logo do tempo 

(Figura 2). No cultivar Pitiúba foi observado que os primeiros sinais visíveis de infecção, 

caracterizados pelo surgimento de regiões cloróticas, surgiram em apenas dois dias após 

inoculação (Figura 2), sugerindo que o estabelecimento da infecção é um evento rápido 

nesse cultivar.  O quadro da doença evoluiu ao decorrer dos dias, havendo aumento do 

número de regiões cloróticas, assim como o surgimento de bolhosidades, tanto em folhas 

inicialmente inoculadas como, também, em folhas jovens superiores.  Já no cultivar 

Macaibo, nenhum sintoma foi verificado durante toda a fase experimental (30 dias), 

reforçando o achado de sua resistência ao CPSMV e levantando a suspeita de que seu 

mecanismo de defesa a esse vírus seria ocasionado não por um processo de defesa 

induzida, mas por um processo constitutivo de defesa, como proposto por Assunção et al. 

(2005). Devido à rápida resposta de infecção no cultivar susceptível, foi proposto que os 

tempos de coletas seriam nos estágios iniciais após inoculação, sendo os tempos de coletas 

estabelecidos em 6, 12, 24, 48 e 72 h.  

O segundo experimento preliminar consistiu na escolha do tampão de extração 

ideal para a determinação de atividades das enzimas. O tampão acetato de sódio 50 mM, 

pH 5,2, contendo 150 mM de NaCl foi confirmado como sendo a melhor solução extratora 

de enzimas de folhas. Esse tampão tem sido usado por nosso grupo de pesquisa para a 

extração e determinação de várias enzimas envolvidas no processo de defesa, em diferentes 

tecidos (Fernandes, 2004; Cavalcanti et al., 2007; Gondim et al., 2008).  Gondim (2010), 

em estudos de cinética enzimática em caules de cajueiros, verificou que o acréscimo ao 

tampão acetato de PEG (3%), agindo como agente osmótico, e também de PVPP (1%), 

agente removedor de compostos fenólicos, aumentava, consideravelmente, o poder 
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extrator. Contudo, os acréscimos de PEG e PVPP não foram realizados em outros sistemas 

tampão. Dessa maneira, foram testados, também, além do tampão acetato, tampão fosfato e 

tampão tris-HCl, de forma a avaliar a interferência desses tampões nas extrações para 

determinações enzimáticas. 

Foi observado que, embora o tampão fosfato tenha tido um rendimento melhor nas 

atividades enzimáticas da POX e APX, além da PAL, o tampão acetato apresentou-se 

melhor nos demais ensaios. O tampão fosfato, notoriamente, extraiu mais pigmentos que o 

tampão acetato, podendo esse pigmento mascarar resultados nas determinações (Figura 4). 

Desta forma, o tampão acetato foi escolhido como tampão ideal por apresentar uma boa 

extração em todas as enzimas testadas.  

Um dos principais eventos que envolvem a infecção de plantas é a geração de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), que envolvem a geração dos íons superóxidos (O2
-
), 

peróxido de hidrogênio e hidroxila (
-
OH) (Torres, 2010).  O excesso de radicais livres pode 

ocasionar danos oxidativos, desregulação de várias vias metabólicas e de processos 

fisiológicos, dentre os quais se pode citar: a abertura estomática, o crescimento e 

desenvolvimento da planta, do sistema de defesa, chegando, em alguns casos, a inativá-los 

(Overmyer et al., 2003; Mittle et al., 2004). Dessa forma, a presença de enzimas 

antioxidantes têm papel fundamental no estabelecimento da homeostase celular. Dentre 

elas, destacam-se as enzimas superóxido dismutase (SOD) e ascorbato peroxidase (POX).   

As SODs são metaloenzimas que catalizam a conversão do radical superóxido em 

peróxido de hidrogênio (Kurama et al., 2002;  De Gara et al., 2003). A atividade e 

expressão dessa enzima parecem estar ligadas a certos casos de resistência ou 

susceptibilidade a vírus.   Em Phaseolus vulgaris desafiado pelo vírus do mosaico do trevo 

branco [White clover mosaic virus (WClMV), gênero Potexvirus], sendo uma interação 

incompatível, foi presenciado diminuição da atividade de SOD no decorrer do tempo 

(Clarke et al., 2002). Também, foi verificada diminuição e aumento da atividade de SOD 

em cultivares suscetíveis e resistentes, respectivamente de damasco (Prunus armeniaca L.) 

infectados com o vírus da varíola de ameixa [Plum pox virus (PPV), gênero Potyvirus] 

(Hernández et al., 2001; Diaz-Vivancos et al., 2006), assim como nos níveis de transcritos 

para SOD em plantas de tomate infectadas com vírus do mosaico do pepino [Cucumber 

mosaic virus (CMV), gênero Cucumovirus] e vírus do mosaico do tomate [Tomato mosaic 

virus (ToMV), Gênero Tobamovirus] (Mascia et al., 2010).   
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Em feijão-de-corda, tanto para o Macaibo (resistente) como para o Pitiúba 

(suscetível), os valores de atividade de SOD às 6 h após inoculação (HAI) com o CPSMV 

se apresentaram mais altos do que aqueles medidos às 12 HAI (Fig 7), o que pode explicar 

a existência de um pico de H2O2, justamente, às 6 HAI (Fig. 10). A partir de 12 após o 

tratamento das plantas, tanto para as plantas infectadas com o CPSMV como para plantas 

controles, tratadas apenas com carborundum, sugerindo que, em ambas as situações, deve 

ter havido acúmulo de H2O2 através dessa via da SOD, pois a enzima APX (Fig. 8), que 

poderia eliminar boa parte do H2O2 gerado, não apresentou alteração de cinética que 

apontasse para essa ação de eliminação da ROS formada pela SOD. De fato, nas primeiras 

horas após a infecção com o CPSMV houve acúmulo de H2O2 (Fig. 10), cujos valores de 

atividade da SOD (Fig. 7), tempo a tempo após a inoculação, foram semelhantes entre os 

dois cultivares. Entretanto, aparentemente, a quantidade de H2O2 gerada através da ação da 

SOD foi insuficiente para levar à morte da célula vegetal infectada e, consequentemente, 

deter a progressão da infecção viral, visto que se trata de um patógeno biotrófico.  

Quanto à POX (Fig. 9), o cultivar Pitiúba (suscetível ao CPSMV) inoculado 

apresentou atividade crescente entre 12 h e 48 horas decrescendo ao final do experimento, 

mas permanecendo mais alta do que nas plantas controles. Nestas, houve aumento de 

atividade nas primeiras horas de infecção, decrescendo após 12 horas, voltando a aumentar 

posteriormente, em um perfil semelhante ao relatado em cultivares susceptíveis de feijão 

infectada por WClMV (Clarke et al., 2002), pepino infectada por CMV (Riedle-Bauer, 

1998), batata infectada por Potato virus Y
NTN

(PVY
NTN

) (Milavec et al., 2001), e abóbora 

infectada por Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) (Radwan et al., 2007). Esse aumento 

de atividade pode ser explicado como um processo fisiológico da planta proveniente de 

uma resposta induzida, visto que o progresso de atividade dessa enzima coincide com o 

aparecimento de regiões cloróticas nas folhas, que apresentaram maior acúmulo de O2
-
 e 

H2O2 (Diaz-Vivancos et al., 2008). A POX está, relacionada com a lignificação da parede 

celular (van Loon e van Strien, 1999), e essa rápida resposta observada (Fig. 9) do cultivar 

Pitiúba pode estar relacionada como a tentativa de limitar o sitio de infecção viral. No caso 

do Macaíbo (resistente), os níveis de POX foram crescentes no intervalo de 6 a 48 h após 

inoculação, mas tanto para plantas controles, que, inclusive, mostraram valores de 

atividade mais altos do que as plantas inoculadas no intervalo de 6 a 24 h após tratamento, 

como para plantas inoculadas com o CPSMV. Após 48 h do tratamento a atividade de POX 

caiu para ambos grupos de plantas, sendo que na planta inoculada com o CPSMV esse 
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valor foi, significativamente, mais alto. A conclusão que se pode tirar desses achados é 

que, aparentemente, a resposta observada está mais relacionada com a injúria causada pelo 

agente abrasante (carborundum) do que pelo vírus propriamente dito. 

Em todo o experimento realizado não foi possível a detecção da atividade CAT, 

como já relatado por Gondim (2010), possivelmente por existir uma co-extração com 

inibidores dessa enzima, podendo ser um processo induzido (Shim et al., 2003).  

Um dado interessante foi observado quando se dosou as atividades de PAL (Figura 

11). A PAL é uma importante enzima, pois atua como a primeira enzima relacionada com 

a via de síntese dos metabólitos secundários, cujas funções são diversificadas nas plantas, 

dentre elas, desenvolvimento e defesa a patógenos (MacDonald e D‟Cunha, 2007).    Na 

literatura, é relatado que frente a um estresse, existe a formação de dois picos, 

caracterizando cinética bifásica: um curto, presenciado nas primeiras horas apos a planta 

ser inoculada, relacionada com resposta hipersensitiva; e um segundo pico, tardio, 

correlacionado com a formação de compostos fenólicos e lignificação das células (Silva et 

al., 2002).  Esse perfil foi observado em Pitiúba, nos tratamentos controle e inoculado, e 

em Macaibo, mas somente no inoculado. Curiosamente, o tratamento controle apresentou o 

que seria somente o primeiro pico, mas, diferentemente dos demais cultivares, esse pico se 

formou antes dos demais. Além disso, na segunda fase da cinética da PAL, particularmente 

no intervalo entre 48 e 72 h após inoculação com o CPSMV, os valores de atividade em 

Macaibo foram maiores que em Pitiúba. Portanto, o fato de o cv. Macaibo controle 

apresentar valores decrescentes de atividade de PAL na segunda fase da cinética e as 

plantas inoculadas aumentarem, significativamente, de atividade sugerem, fortemente, que 

essa via, onde há participação da PAL, pode estar relacionada com a resistência desse 

cultivar de feijão-de-corda ao CPSMV. Essa hipótese precisa ser investigada. 

As enzimas GLU e QUI são PR-proteínas antifúngicas induzidas quando vários 

tipos de estresse são impostos às plantas. Apesar de não apresentar ação antiviral, inúmeros 

trabalhos têm relatando uma maior ou menor expressão dessas proteínas quando inoculada 

com vírus, sendo relatadas como marcadores de uma resposta de defesa induzida geral 

(Profotová et al., 2007; Nie and Singh, 2001; Gorovits et al., 2007; Elvira et al., 2008).  

Nos experimentos realizados com atividade GLU, foi verificada a existência de 

uma notória diminuição tanto em Macaibo, como em Pitiúba, quando inoculados com 

CPSMV (Figura 12). Alguns trabalhos relatam que a diminuição da atividade glucanásica é 

de interesse para a planta na defesa contra vírus, visto que essas enzimas apresentam uma 
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função fisiológica de hidrolizar glucanos presente nos compartimentos de calose que 

revestem os plasmodesmas, aumentando o diâmetro desses canais. Isso seria benéfico para 

o vírus na infecção sistêmica (Bucher et al., 2001). Desta forma, a diminuição da atividade 

glucanásica poderia estar relacionada como uma tentativa da planta restringir o sitio de 

infecção viral (Epel, 2009). 

Em relação à CHI, foi observada uma resposta parecida entre os tratamentos para 

ambos cultivares, ou seja, a CHI se matinha baixa entre 6 e 48 h após tratamentos, 

aumentando de atividade a parir daí, com valores bem mais expressivos do que nas plantas 

controles (Figura 13). 

O cultivar Macaibo, apesar de apresentar respostas para CHI e GLU diferentes 

entre plantas inoculadas e controles, não fornece indícios claros e bem definidos de que 

sejam determinantes para a resistência desse cultivar ao CPSMV.  

 

5.2. Análises das sequências nucleotídica e aminoacídica dos fatores de iniciação de 

tradução do feijão-de-corda aplicadas ao estudo de resistência recessiva ao CPSMV 

 

 Assunção et al. (2005), em estudos de cruzamentos realizados com os cultivares 

resistentes Macaibo, CNC-0435 e a linhagem L 254.008, verificou que o gene de 

resistência do Macaibo e CNC-0435  ao vírus CPSMV seria o mesmo, embora diferente de 

L 254.008. Após avaliação da segregação do gene de resistência, foi visto que o mesmo 

confere característica de resistência monogênica recessiva. Segundo Fraser (1992), a 

resistência recessiva a vírus, diferentemente daquelas associadas a genes dominantes, é 

conferida pela ausência ou pela mudança na composição de aminoácidos (mutação) de 

fatores essenciais para a replicação viral.  

Os principais estudos de resistência recessiva de plantas frente a vírus estão 

relacionados com genes que codificam para fatores de iniciação de tradução 4F (eIF4F) 

(Díaz-Pendón et al., 2004; Truniger e Aranda, 2009) . Os grupos de vírus mais afetados 

por esse tipo de resistência são os que pertencem a família Potyviridae (Truniger e Aranda, 

2009). Os motivos pelos quais existe maior número de relatos com essa família se devem, 

primeiramente, ao fato desse grupo representar a maior família de vírus fitopatogênicos 

descritos e, segundo, por apresentarem peculiaridades quanto à estrutura do seu genoma 

viral. Os potivírus apresentam um RNA único, com orientação positiva, e uma cauda 

poliadenilada (poly(A)) na região 3´-UTR. Embora essa estrutura se assemelhe com as dos 
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transcritos de RNAs das plantas, ela não apresenta a estrutura 7-metil-guanosina trifosfato 

(capacete), necessária para a interação com os fatores de iniciação de tradução da planta. 

Em vez disso, os potivírus apresentam uma estrutura protéica denominada VPg (do inglês, 

Viral protein linked to genome), que age como um análogo ao capacete, por interagir com 

eIF4E e também eIF(iso)4E (Khan et al., 2008). Da mesma forma que os potivírus, 

membros da família Secoviridae apresentam tanto VPg, como também, cauda 

poliadenilada, diferindo por apresentarem um genoma bipartido. Devido ao relato de 

resistência recessiva em alguns cultivares de feijão-de-corda ao CPSMV (família 

Comoviridae) (Umaharan et al., 1997) e a semelhança estrutural do RNA viral com os da 

familia Potyviridae, esse estudo foi conduzido no intuito de analisar sequências dos fatores 

de iniciação de tradução de cultivares resistentes e susceptíveis do feijão-de-corda ao 

CPSMV, que permitissem prospectar possíveis padrões de polimorfismos entre os 

cultivares contrastantes, e, se existissem, localizá-los espacialmente, correlacionando com 

o descrito na literatura. 

Lee et al. (2010), ao mapear o gene de resistência de cultivares de arroz (Oriza 

sativa) que apresentavam resistência ou susceptibilidade ao vírus esférico tungro do arroz 

(Rice tungro spherical virus, RSTV – Família Sequiviridae), verificou que a resistência era 

conferida por um polimorfismo de um único nucleotídeo (SNP), localizado no éxon 9 do 

gene que codificava para o fator de iniciação de tradução 4G (eIF4G). Essa região do gene 

codifica para o domínio MIF4G, que se caracterizar por uma grande presença de alfa-

hélices. Outro estudo (Yoshii et al., 2004) já relatou que mudanças nos aminoácidos desse 

domínio podem conferir resistência em Arabidopsis thaliana frente ao vírus do mosaico do 

pepino (Cucumber mosaic virus , CMV – Família Bromoviridae). Ao se analisar as regiões 

consenso dos ESTs de V. unguiculata, confrontando com a sequência nucleotídica para O. 

sativa, foi escolhida a região MI (número de acesso PS51366) que representasse os 

domínios característico de eIF4, e, com o intuito de flanquear essa sequencia, foram 

desenhados oligonucleotídeos iniciadores específicos. Então, uma sequência de 576 bp foi 

deduzida, sendo confirmada corresponder à região do domínio MI, pertencente ao fator de 

iniciação de tradução 4G, através da sequencia putativa de aminoácidos. Embora não 

tenham sido deduzidas as sequencias de todos os cultivares de feijão-de-corda em estudo 

(faltaram as sequencias de Pitiúba e Macaibo), foi verificado que, após alinhamento das 

sequencias, não existiam diferenças entre as mesmas. 
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Estudos com a região de domínio MI da isoforma do fator de iniciação de tradução 

4G (eIF(iso)4G), demonstraram, também, a importância dessa região para a resistência de 

arroz frente ao vírus do mosqueado amarelo do arroz (Rice yellow mottle virus, RYMV – 

Gênero Sobemovirus) (Albar et al., 2006). Portanto, com o objetivo de flanquear a região 

MI, foram desenhados oligonucleotídeos iniciadores específicos para o (eIF(iso)4G). Após 

sequenciamento (571 bp) e confirmação do domínio, foi verificado que, assim como para 

eIF4G,  não existiram diferenças entre as sequências dos cultivares. 

A isoforma do fator de iniciação de tradução 4E (eIF(iso)4E) pertence ao complexo 

eIF(iso)4F, juntamente com eIF(iso)4G. Ela apresenta características parecidas com eIF4E, 

como a afinidade ao grupo 7-metil-guanosina, embora o complexo eIF(iso)4E apresente 

preferência por se ligar em formas não-estruturais de mRNA (Galie e Browning, 2001). 

Foram relatados casos de resistência de A. thaliana frente ao vírus do mosaico do nabo 

(Turnip mosaic virus, TuMV), vírus “etch” do fumo (Tobacco etch virus, TEV) e vírus do 

mosaico do alface (Lettuce mosaic virus, LMV), todos pertencentes à familia Potyviridae 

(Duprat et al., 2002; Lellis et al., 2002). Em alguns casos, é necessário que os dois fatores 

4E tenham adquirido mutações, como visto em pimenta infectada com o vírus mosqueado 

do chili (Chilli veinal mottle virus, ChiVMV, família Potyviridae) (Hwang et al., 2009). 

Nesse estudo, também foi verificado, utilizando o sistema de duplo-híbrido em levedura, 

que VPg interage tanto com eIF4E como eIF(iso)E. Embora se tenha tentado várias vezes a 

amplificação desse fator em todos os cultivares de feijão-de-corda (V. unguiculata) 

estudados, só houve sucesso com apenas três cultivares: Macaibo, Pitiúba e IT85F-2687, 

dos quais, apenas do último a sequencia (532 bp) foi obtida. O provável motivo para a 

ausência de amplificação pode ser devido aos oligonucleotídeos iniciadores utilizados, 

desenhado, originalmente, para amplificar leguminosas, mas utilizado em P. vulgaris 

(Naderpour et al., 2010), espécie próxima de V. unguiculata.  

Encontrada primeiramente em A. thaliana (Ruud et al., 1998), nCBP é uma 

proteína que, também, apresenta afinidade pelo capacete, embora ainda não se saiba o seu 

verdadeiro papel no metabolismo vegetal. Devido a essa característica de ligação, já existe 

estudo sobre a possível influência dessa proteína na resistência frente a vírus (Naderpour et 

al., 2010). Dessa forma, também foi realizada uma busca da seqüência desse fator em V. 

unguiculata, nunca antes descrita. Após amplificação para todos os cultivares, foi 

observado que a sequência (591 bp) codificava para uma proteína com alta semelhança 

com a sequência de P. vulgaris (97%), confirmando a presença de mRNA codificante para 
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esta proteína. Assim como nos estudos feitos com P. vulgaris (Naderpour et al., 2010), 

nCBP não diferiu entre os cultivares. 

O fator de iniciação de tradução 4E (eIF4E) representa a proteína mais estudada no 

que concerne à resistência recessiva de plantas contra vírus (Diaz-Pendon et al., 2004; 

Robagalia e Caranta, 2006; Truniger e Aranda, 2009). A partir da interação com a 

subunidade eIF4G, forma-se o complexo eIF4F, o primeiro passo para a iniciação da 

tradução, na qual eIF4E tem a função de se ligar com a estrutura do capacete, durante a 

formação do complexo de tradução.    

Após amplificação e seqenciamento (720 bp) do gene codificante do fator de 

iniciação de tradução 4E, foi deduzido uma proteína parcial de 234 resíduos de 

aminoácidos, apresentando alta identidade com o homologo de P. vulgaris (96%). Através 

de estudos de modelagem, foi visto que eIF4E de V. unguiculata  apresenta características 

semelhantes ao modelo utilizado como molde (eIF4E de trigo), assim como as 

provenientes de humanos e leveduras, apresentando quatro alfa-hélices, oito folha-betas, 

além de três loops extensos.        

A partir dos dados de modelagem e aqueles descritos na literatura, foi demonstrado 

que as três primeiras mudanças de aminoácidos localizam-se entre as duas primeiras folhas 

betas, em um loop periférico, próximo ao bolsão que contêm o sitio de ligação ao capacete, 

e oposto a região de interação ao eIF4G (Fig. 29).  Essa região, que compreende os 

resíduos de ácido aspártico (Asp
65

) e serina (Ser
79

) em V. unguiculata, é bastante 

relacionada a diversos estudos de resistência recessiva (Nicaise et al., 2003; Gao et al., 

2004; Ruffel et al., 2004).   

Nicaise et al. (2003), ao clonar e sequenciar cDNAs correspondentes a eIF4E e 

eIF(iso)4E de 19 genótipos de alface que apresentavam susceptibilidade, tolerância ou 

resistência frente ao vírus do mosaico do alface (Lettuce mosaic vírus, LMV – Família 

Potyviridae), constatou três padrões de sequências, denominadas: LS-eIF4E
o
, LS-eIF4E

1
 e 

LS-eIF4E
2
. A LS-eIF4E

o
, presente nos genótipos susceptíveis, difere da sequência LS-

eIF4E
2
, presente nos cultivares resistentes, em apenas um resíduo de aminoácido, onde a 

alanina é trocada por um resíduo de prolina na posição 70 (Ala70Pro). A confirmação de 

que a resistência é devida a essa mudança se deu através da expressão transiente de LS-

eIF4E
o
 por meio de agroinfecção em genótipos resistentes de alface que, após serem 

transformadas, apresentaram-se susceptíveis ao LMV.  
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Já Charron et al.(2008), em estudos de padrões de polimorfismos do gene de 

resistência pvr2 (codificante para eIF4E) em 25 genótipos de pimenta,  que apresentam 

diferentes fenótipos de resistência ao vírus Y da batata (Potato Y virus, PVY – family 

Potyviridae) e vírus “etch” do tabaco (TEV), evidenciou sete novos variantes alélicos, 

apresentando polimorfismos nas posições 66 , 68, 73, 74 (presentes no primeiro “loop”), e 

107 e 205. Todos esses alelos apresentaram resistência a, pelo menos, um isolado de PVY 

ou TEV. 

Naderpour et al. (2010), ao tentar identificar os genes recessivos bc entre genótipos 

resistentes ou susceptíveis de P. vulgaris, que conferem resistência ao potyvírus do 

mosaico do feijão comum (Bean common mosaic virus, BCMV), revelou a presença de 

duas variantes de transcritos que codificam para eIF4E, denominadas de PveIF4E
1
 

(presente nos genótipos susceptíveis) e PveIF4E
2
 (presente nos genótipos resistentes). 

PveIF4E
1

 difere de PveIF4E
2
 em quatro aminoácidos: Asn

53
/Lys

53
; Phe

65
/Tyr

65
; 

Ala
76

/Glu
76

 e Asp
111

/Gly
111

. Após a geração de um marcador que diferenciava os alelos, a 

segregação da resistência ao BCMV foi acompanhada através de cruzamentos entre o 

cultivar resistente USCR8 (PveIF4E
2
/ PveIF4E

2
) e o susceptível Dubbele Witte  

(PveIF4E
1
/ PveIF4E

1
). Toda a geração F1 foi suscetível ao BCMV e, na geração F2,  

apenas os cultivares contendo homozigose ao PveIF4E
2
 foram resistentes, indicando, 

fortemente, que o gene de resistência bc codifica para eIF4E. 

Nas sequências encontradas no primeiro “loop” em V. unguiculata, foram 

encontrados três sítios de polimorfismo, sendo que, em pelo menos um deles (posição 68), 

houve diferença entre cultivares susceptíveis e resistentes (Fig. 27). O resíduo de arginina 

(Arg
68

) foi aquele deduzido para os cultivares susceptíveis BRS-Tucumaque, BRS-

Pontegui, BRS-Guariba e IT85F2687, enquanto que um resíduo de prolina (Pro
68

) foi 

proposto após sequenciamento dos cultivares resistentes Macaibo, TE97-309G-9, CNC-

0434 e B17-Gurgueia.  Embora apresentando essa diferença no resíduo de aminoácido, 

pela sobreposição dos modelos de cultivares resistentes com susceptíveis, foi visto que 

essa mutação não se traduziu , aparentemente, em uma mudança no loop, como verificado 

também em LS-eIF4E
2 

em relação à LS-eIF4E
o
 (Nicaise et al., 2003). 

Também, foi observado que, nos cultivares susceptíveis da linhagem BRS, assim 

como no cultivar resistente B17-Gurgueia a presença dos resíduos de aminoácidos ácidos 

Asp
75

 e Glu
76

, provavelmente por esses cultivares serem mais próximos filogenéticamente 

que os demais, já que se sabe que o cultivar BRS-Guariba é proveniente do cruzamento do 
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cultivar em estudo IT85F-2687 com TE87-98-G, por exemplo. Dentre os outros cultivares 

resistentes, estavam presentes dois resíduos de alanina (Ala
75

 e Ala
76

), exceção do CNC-

0434, que apresentou, além de Ala
75

, um resíduo de ácido glutâmico (Glu
76

). 

A segunda região com polimorfismos em V. unguiculata, foi localizada entre a 

primeira alfa-hélix e a terceira folha-beta, em um outro “loop” externo localizado a 90˚ da 

região de ligação ao capacete (Fig. 29 e 30), que, assim como a região mencionada 

anteriormente, apresenta vários estudos relacionados à resistência recessiva. 

No mesmo estudo relatado anteriormente com alface, Nicaise et al. (2003) 

verificaram, também, que o alelo LS-eIF4E
1
, que confere tolerância ao LMV, diferia de 

LS-eIF4E
0
 por apresentar a substituição da trinca Gln

108
-Asp

109
-Ala

110
, por um aminoácido 

de histidina (His
108

). Mudanças no resíduo na posição 108 de pimenta e ervilha, também 

têm sido descritos em casos de resistência frente ao TEV e ao Pea seed-borne mosaic virus 

(PbSMV – Família Potyviridae), respectivamente (Yeam et al., 2007; Gao et al., 2004).   

Foi presenciado que, em V.unguiculata, os cultivares susceptíveis da família BRS 

apresentam um resíduo de valina na posição 110 (Val
110

), enquanto o cultivar susceptível 

IT85F-2687, apresentou um resíduo de prolina (Pro
110

), sendo que todos os cultivares 

resistentes apresentaram um resíduo de arginina (Arg
110

) (Fig. 30). Embora essa diferença 

se localize em outro “loop” (entre a primeira alfa-hélice e a terceira folha-beta) (Fig. 30), 

como visto através do estudo de modelagem, a posição desse resíduo está muito próximo 

do resíduo presente no primeiro “loop” (posição 68), que também se apresenta diferente 

entre os cultivares resistentes e susceptíveis (Fig. 30).    

Em todas as sequências analisadas, não foram observadas mutações nos 

aminoácidos constituintes do domínio de ligação ao capacete, representados pelos resíduos 

de triptofano (Trp
76

, Trp
122

, Trp
181

), ácido aspártico (Asp
111

), 
 
ácido glutâmico (Glu

123
), 

arginina (Arg
176

) e lisina (Lys
179

).  De acordo com estudo recente da estrutura da co-

cristalização de eIF4E de ervilha com o análogo ao 7-metil guanosina trifosfato (Ashby et 

al., 2011), foi possível verificar a participação dos aminoácidos na ligação ao capacete. Os 

resíduos Trp
76

 e Trp
122

 participam na formação do empilhamento com a região 7-metil-

guanosina (m
7
G) do capacete, enquanto que forças de Van der Waals, provenientes do 

resíduo Trp
181

, e interações polares dos resíduos Glu
123

 e Lys
179

, estabilizam o restante da 

estrutura. Existem relatos que, mutações nesses aminoácidos, podem interferir tanto na 

ligação ao capacete, como também, no estabelecimento da doença ocasionado por potivírus 

(German-Retana et al., 2008; Ashby et al., 2011). 
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 Embora não apresentando interferência direta nos aminoácidos envolvidos, foi 

verificada a existência de mudanças em resíduos próximos ao Trp
76

 (Asp
75

/ Ala
75

; 

Glu
76

/Ala
76

), podendo, desta forma, isso vir a interferir na afinidade deste fator ao m
7
G. 

Desta forma, experimentos de imunodetecção de eIF4E após eluição em coluna de 

afinidade que apresente uma matriz acoplada com 7-metil guanosina foram conduzidos. 

Nesses experimentos o anticorpo primário policlonal contra eIF4E usado foi o humano, 

obtidos comercialmente. O motivo pela escolha se deu por conta da inexistência do fator 

purificado de feijão-de-corda que permitisse a imunização de coelhos, e pela existência de 

uma boa similaridade (43%) entre as proteínas humana e vegetal. A reatividade desse 

anticorpo foi testado contra extratos totais e frações eluidas da coluna de afinidade, através 

do uso do dot blot, sendo a reação fortemente positiva (Fig. 31). Com a finalidade de 

confirmar que as frações que se ligaram à coluna de afinidade continham o fator eIF4E, 

foram realizados ensaios de imunodetecção através  de western blot. Surpreendentemente, 

foram visualizadas (Fig. 32), no extrato total de cada cultivar, bandas intensas, de massa 

molecular elevada, por volta de 50 a 55 kDa, não correspondendo ao tamanho deduzido da 

sequência do eIF4E de V. unguiculata (26 kDa), nem com daqueles descritos para outras 

espécies (25 a 28 kDa). A subunidade pesada da rubisco, complexo que representa cerca de 

50 a 60% das proteínas solúveis totais extraídos de tecidos fotossintetizantes, apresenta 

massa parecida com a detectada, levando a suspeita da existência de reação cruzada. Em 

um estudo recente, Luo et al. (2011) mostraram que um oligopeptídeo rico em resíduos 

básicos de fenilalanina (BOP) pode formar complexos com as subunidades da cadeia 

pesada da rubisco que, mesmo após realizada SDS-PAGE, essas interações ainda ocorrem, 

sendo visualizadas várias bandas quando tratadas com anti-BOP. Tem sido sugerido que 

esses complexos podem, além de encobrir epítopos, também, alterá-los, ocasionando 

diferentes casos de reação cruzada de anticorpos contra outras proteínas não-alvos. Em 

relação às frações que se ligaram à coluna de afinidade duas bandas protéicas, bastante 

fracas, foram visualizadas  por western blot (Fig. 32), mas apenas após um maior tempo de 

revelação (30 minutos). Das duas bandas visualizadas, a de menor mobilidade 

eletroforética, quando comparada com marcadores corados no gel resultante após 

eletrotransferência, apresentou massa molecular entre 25 a 30 kDa, sugerindo que, 

possivelmente, seja eIF4E de V. unguiculata. A banda de maior mobilidade eletroforética 

apresentou massa molecular próximo de 14 kDa, sugerindo ser uma proteína com 

similaridade elevada ao eIF4E, e que, também, apresenta afinidade ao capacete, como já 
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foi visto em tomate (Piron et al., 2010), cujas frações que interagiram com a coluna de 

afinidade foram tratados com anticorpos primários anti-eIF4E de fumo, sendo observado 

para todos os cultivares estudados duas bandas reativas no western blot, demonstrando que, 

alterações de aminoácidos deduzidas das sequências nucleotídicas, não alteraram a 

capacidade de eIF4E em se ligar ao capacete. 

Embora existam muito trabalhos relatando que mudança nas composições dos 

aminoácidos de eIF4E, eIF(iso)4E, eIF4G e eIF(iso)4G, conferem resistência a uma gama 

de vírus fitopatôgenos, os mecanismos exatos dessa resistência ainda não são bem 

esclarecidos.  Sabe-se que as VPgs são necessárias para o estabelecimento da infecção dos 

potivírus, mas seu verdadeiro papel no ciclo viral permanece desconhecido. Através de 

estudos em sistemas de duplo-híbrido em levedura (Charron et al., 2008; Hwang et al., 

2009) e bioquímicos (Khan et al., 2008), foi evidenciado que VPg interage com eIF4E ou 

eIF(iso)4E. Sugere-se que a interação de VPg com eIF4E localiza-se, justamente, nos dois 

loops localizados entre as duas primeiras folhas-betas (região 1), e entre a primeira alfa-

hélice e a terceira folha-beta (região 2). Essas duas regiões foram as mesmas, onde 

polimorfismos entre cultivares resistentes e susceptíveis, foram encontrados (Fig. 30).   

A função das VPgs, encontradas nos representantes do gênero Comovirus, como o 

CPSMV, também não é descrita e, diferentemente do que é relatado para potivírus, não se 

sabe a quais fatores de tradução da planta ela possa interagir. Além disso, elas são menores 

que as VPgs de potivírus, apresentando apenas 28 aminoácidos em CPSMV 

(NP_734060.1). Apesar dessa diferença, o CPMV e CPSMV apresentam um motivo 

parecido com VPgs, que se supõe interagir com eIF(iso)4E: F(X)3-4Y(X)13D ou E (X 

representando qualquer aminoácido) (Leonard et al., 2000).   

Assim como as plantas conseguem apresentar resistência quando ocorrem mutações 

nos fatores de iniciação de tradução, mutações que ocorrem na região central das VPgs tem 

sido relatadas como causadoras da “quebra” da resistência (Resistance-breaking), voltando 

ao estado infeccioso (Truniger e Aranda, 2009). Existe um isolado do CPSMV (CPSMV-

MC) que consegue infectar Macaibo, cultivar esse resistente aos demais isolados. Beserra 

Jr et al. (2011), ao analisar as sequências do gene que codifica a capa protéica de seis 

isolados de CPSMV, incluindo CPSMV-MC, verificou que existe pouca variabilidade 

entre as sequências, sugerindo que o fator para a virulência possa estar localizada em outro 

lugar do genoma viral.  
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6. CONCLUSÃO 

 

   Após análise das diferentes respostas entre cultivares resistentes e 

susceptíveis de feijão-de-corda (Vigna unguiculata) frente ao vírus do mosaico severo do 

caupi (CPSMV), foi demonstrado que os mecanismos de defesa do cv. Macaibo, não 

estariam relacionados, aparentemente, com as respostas bioquímicas clássicas, que 

envolvem a indução de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo e à patogênese.  

Através do estudo de sequências nucleotídicas dos genes associados aos fatores de 

iniciação de tradução e das sequências primárias putativas das proteínas correspondentes, 

foram observadas duas variantes para eIF4E, entre cultivares resistentes e susceptíveis ao 

CPSMV, em regiões próximas espacialmente, sugerindo que a resistência recessiva 

constitutiva poderia estar associada com as mutações detectadas nessas sequências, que 

iriam modificar, consequentemente, a interação da VPg viral com eIF4E.  

Como perspectiva futura, o uso de técnicas mais refinadas de biologia molecular 

faz-se necessário para aprofundar esse estudo, confirmando ou não essa hipótese. 
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