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ABSTRACT

Soil-borne wheat mosaic virus – SBWMV causes substantial
economic losses to the wheat crop and can also infect a wide range of
grass crops. An experiment was conducted in the experimental area
of Embrapa Trigo, using five genotypes of wheat (BRS Guabiju, BRS
194, BRS 179, BR 23, and PF 980524) with different resistance
levels to SBWMV. Samples were collected 45 days after emergence,
and levels of sugars, proline concentration, and nitrate reductase
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RESUMO

Soil-borne wheat mosaic virus – SBWMV, agente causal da virose
que se caracteriza, em termos econômicos, como uma das mais
importantes enfermidades da cultura de trigo, pode também infectar uma
vasta gama de gramíneas. Com o objetivo de conhecer as alterações
metabólicas promovidas pelo mosaico do trigo, foram analisados os
teores de açúcares totais e a concentração de prolina e determinou-se a
atividade da nitrato redutase. O experimento foi conduzido na área
experimental da Embrapa Trigo, usando cinco genótipos de trigo (BRS
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Guabiju, BRS 194, BRS 179, BR 23 e PF 980524) com diferentes níveis
de resistência ao SBWMV. As determinações bioquímicas foram realizadas
45 dias após a emergência de plantas. A atividade da nitrato redutase foi
mais elevada em plantas sem sintomas, quando comparada às com
sintomas. Os níveis de açúcares e de prolina foram mais elevados em
plantas com sintomas do que nas sem sintomas. Os resultados encontrados
comprovam as alterações metabólicas promovidas pelo SBWMV nos
cinco genótipos de trigo testados.

activity were biochemically analyzed to understand the metabolic
alterations induced by SBWMV. Nitrate reductase activity was higher
in asymptomatic plants, as compared to the level observed in plants
with symptoms. Sugar and proline levels were higher in plants with
disease symptoms than in asymptomatic plants. The results show
that the metabolic changes were caused by the SBWMV in the five
different genotypes used in the experiment.

O cultivo de trigo no Brasil é limitado por uma série de fatores,
entre eles, as condições de clima e solo, pragas e doenças (9). O mosaico
do trigo  (Soil-borne wheat mosaic virus, SBWMV)   está classificado
no gênero Furovirus e caracteriza-se por ser transmitido pelo fungo
do solo Polymyxa graminis Led (4). Os sintomas, em plantas de trigo,
caracterizam-se por manchas de cor verde ou verde amareladas e/ou

estrias paralelas,  dependendo da estirpe do vírus e da cultivar utilizada
(3). Os principais distúrbios causados pelo vírus na célula do
hospedeiro podem ser atribuídos à indução de síntese de novas
proteínas pelo hospedeiro, podendo algumas ser enzimas, aminoácidos,
toxinas ou hormônios (1). A infecção viral pode provocar o aumento
na concentração de açúcares nas folhas infectadas, possivelmente pela
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Tabela 1. Atividade da nitrato redutase, teores de açúcares  totais e prolina em folhas de trigo com  sintomas e sem sintomas do mosaico do trigo
(Soil-borne wheat mosaic virus, SBWMV). UPF, Passo Fundo, RS. 2004

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e precedidas de mesma letra maiúscula na linha, não diferiram entre si pelo Teste de Duncan a 5%
de significância.
MR (moderadamente resistente); R (resistente);  MS (moderadamente suscetível); S (suscetível); AS (altamente suscetível).

dificuldade de translocação de fotoassimilados para os outros órgãos
das plantas (7).

O objetivo deste trabalho foi verificar alterações no
metabolismo de plantas de cinco genótipos de trigo, infectadas com o
SBWMV, através da determinação da atividade da enzima nitrato
redutase (NR) e dos níveis de açúcares totais e prolina.

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa
Trigo (Passo Fundo/RS), e as análises bioquímicas foram realizadas
no Laboratório de virologia vegetal da FAMV/UPF. Foram utilizados
5 genótipos de trigo (Tabela 1), com diferentes níveis de resistência ao
SBWMV, e o delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com
três repetições. Em cada parcela, 45 dias após a emergência das plantas,
foram coletadas plantas com e sem sintomas, sendo que a constatação
da presença ou não do vírus na planta, foi baseada nos sintomas e na
presença de espóros de resistência do P. graminis no sistema radicular.
Logo, foi determinado a atividade da nitrato redutase (8), teores de
açúcares totais (5) e prolina (10). Os dados foram submetidos à análise
de variância e as diferenças entre as médias comparadas pelo teste de
Duncan a 5%.

De modo geral, as plantas sem sintomas apresentaram maior
atividade da NR quando comparadas às com sintomas, destacando-se
a linhagem PF 980524, altamente suscetível ao SBWMV. Estes
resultados contrariam os observados em abóbora infectada com
Watermelon mosaic virus, WMV e caupi infectado com Cowpea mosaic
virus, CPMV  (6), casos em que o autor observou maior atividade da
NR em plantas infectadas.

Os níveis de açúcares totais foram mais elevados em plantas de
trigo com sintomas, havendo diferenças significativas entre as duas
condições, exceto no genótipo resistente (BRS 194) em que plantas
sem sintomas não diferiram das sintomáticas. Estes resultados
concordam com as observações de Behl & Chowfla (2), em plantas de
tomate infectadas com o Potato virus Y,  PVY. Altos níveis de açúcares
nas folhas das plantas de batata infectadas com o Potato leafroll virus,
PLRV foram também observados (7).

Quanto aos teores de prolina em plantas de trigo, verificou-se que
as plantas com sintomas apresentaram maior acúmulo de prolina
quando comparadas às sem sintomas do SBWMV, exceção feita ao
genótipo resistente no qual, às plantas com sintomas não diferiram

das sem sintomas. Este resultado indica que o genótipo resistente é
mais adaptado ao estresse causado pelo vírus, tendo em vista que a
prolina é um aminoácido indicador de estresses bióticos e abióticos.
Resultados semelhantes foram encontrados em plantas de arroz
infectadas com o Rice tungro virus, RTV (6).  Diversos estudos mostram
alterações nas concentrações de aminoácidos após a infecção viral (6).
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