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Zakres  
Standard ten opisuje protokół diagnostyczny dla bakterii Xylella fastidiosa
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.  

Standard ten należy stosować łącznie ze Standardem PM7/76 “Stosowanie Protokołów Diagnostycznych EPPO” 

Zatwierdzenie i nowelizacja 
Zatwierdzono w 2004-09. 

Rewizja przyjęta w 2016-09
2 

 

Wprowadzenie 
Xylella fastidiosa powoduje wiele poważnych chorób roślin takich jak: choroba Pierce’s na winorośli, 

fałszywa choroba brzoskwini (phony peach disease), oparzelina liści śliwy (plum leaf scald) oraz pstra 

chloroza cytrusów (citrus variegated chlorosis), a także oparzelina liści migdałowca (leaf scorch of almond) i 

drzew dających cień, rosnących na terenach zurbanizowanych np. Ulmus sp. (wiąz), Quercus sp. (dąb), 

Platanus sycamore (amerykański platan zachodni), Morus sp. (morwa) i Acer sp. (klon). W oparciu o 

aktualną wiedzę X. fastidiosa występuje przede wszystkim na kontynencie amerykańskim (Almeida i 

Nunney, 2015). Daleki krewny odnaleziony na Tajwanie na gruszy Nashi pears (Leu i Su, 1993) 

prawdopodobnie jest nowym gatunkiem (zobacz poniżej). X. fastidiosa została również stwierdzona na 

Tajwanie na roślinie winorośli (Su i inni, 2014). Występowanie X. fastidiosa na migdałowcu i winorośli 

zostało odnotowane w Iranie (Amanifar i inni, 2014) (w oparciu o izolację i test patogeniczności, jednakże 

do tej pory izolat (y) nie są dostepne. Doniesienia pochodzące z Turcji (Guldur i inni, 2005; EPPO, 2014), 

Libanu (Temsah i inni, 2015; Habib i inni, 2016) i Kosowa (Berisha i inni, 1998; EPPO, 1998) nie zostały 

potwierdzone i są uznane za błędne. Od 2012 różne kraje europejskie odnotowały przechwycenia porażonych 

roślin kawy pochodzących z Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Ekwador, Kostaryka, oraz Honduras) (Legendre i 

inni, 2014; Bergsma-Vlami i inni, 2015; Jacques i inni, 2016). Istotną zmianę dotyczącą rozprzestrzenienie 

geograficznego oraz powiększenia liczby nowych roślin żywicielskich wprowadziło potwierdzenie 

wystąpienia bakterii X. fastidiosa na drzewach oliwnych na południu Włoch (Saponari i inni, 2013; Martelli i 

inni, 2016) oraz częste stwierdzenia bakterii na gatunkach roślin śródziemnomorskich  np. Nerium oleander i 

Polygala myrtifolia na naturalnych i zurbanizowanych terenach południowych Włoch, Kostaryki oraz wzdłuż 

Morza Śródziemnego, a także we Francji (EPPO, 2015). Do dnia 2016-02-09, lista wrażliwych roślin 

żywicielskich zawierała 359 gatunków należących do 75 rodzin botanicznych (EFSA, 2016). Lista roślin 

                                                 
1
Wskazane w tym Standardzie EPPO nazwy odczynników lub urządzeń nie wykluczają użycia innych, które również mogą spełnić wymagania. 

2 Ponieważ w nadchodzących miesiącach będą prowadzone dalsze badania w zakresie diagnostyki bakterii Xylella fastidiosa Sekretariat EPPO 

zamierza wprowadzić zmiany w Protokole Diagnostycznym podczas kolejnego Panelu Diagnostycznego w zakresie Bakteriologii w 06.2017r 
 



  

2 

żywicielskich w Europie podlega regularnej aktualizacji w wyniku przeprowadzanych regularnych lustracji 

poszukiwawczych (EU, 2016).  

Xylella fastidiosa należy do rodziny Xanthomonadaceae zaliczanej do klasy  Gamma proteobacteria. 

Rodzaj Xylella zawiera tylko jeden gatunek, X. fastidiosa mimo że, szczep Xylella powodujący oparzelinę 

liści na gruszce Tajwańskiej może być zaliczony do drugiego gatunku należącego do tego rodzaju (Su i inni, 

2012; Marceletti i Scortichini, 2016). Pomimo że, zaproponowana nazwa Xylella taiwanensis (Chen i inni, 

2014) nie została do tej pory ani zaakceptowana  ani opublikowana na oficjalnej liście nazw. W oparciu o 

dane dotyczące hybrydyzacji DNA– DNA zostały potwierdzone trzy podgatunki bakterii X. fastidiosa, tj.  

subsp. fastidiosa, pauca oraz multiplex (Schaad i inni, 2004) tylko fastidiosa i multiplex, są do tej pory 

uznane przez International Society of Plant Pathology Committee on the Taxonomy of Plant Pathogenic 

Bacteria (ISPP-CTPPB) jako nazwy obowiązujące (Bull i inni, 2012). Od czasu tej publikacji na podstawie 

analizy MLST (multilocus sequence typing) zaproponowano kilka kolejnych nazw podgatunków  bakterii X. 

fastidiosa (Scally i inni, 2005; Yuan i inni, 2010), włączając podgatunek sandyi (na roślinie N. oleander; 

Schuenzel i inni, 2005), podgatunek tashke (na roślinie Chitalpa tashkentensis; Randall i inni, 2009) oraz 

podgatunek morus (na morwie, Nunney i inni, 2014). Ostatnio przedstawiono zmianę dotyczącą 

podgatunków bakterii X. fastidiosa (Marceletti i Scortichini, 2016) na podstawie analizy porównawczej 

genomu. 

Bakteria kolonizuje dwa odrębne siedliska takie jak: tkanka ksylemu roślin oraz  głowa owadów 

należących do  rzędu Hemiptera, podrzędu Auchenorrhyncha (Redak i inni, 2004), żywiących się sokiem 

ksylemu (Chatterjee i inni, 2008). Przenoszenie bakterii X. fastidiosa za pomocą owadów nie wymaga okresu 

inkubacji w ciele wektora, co powoduje, że bakteria jest przenoszona w sposób ciągły (Almeida i inni, 2005). 

Zarówno larwy jak i osobniki dorosłe mogą pobrać bakterie podczas odżywiania się sokiem ksylemu 

pochodzącym z zainfekowanej rośliny, a następnie przenieść patogena na roślinę zdrową bezpośrednio po  

pobraniu pokarmu. Komórki bakterii Xylella wnikają i kolonizują głowę, cybarium i przedcybarium 

(Newman i inni, 2003; Backus i Morgan, 2011) nie przedostając się do ciała owada. Nimfy  w każdym 

stadium tracą swoją możliwość przenoszenia bakterii ponieważ jelito przednie powstaje na nowo w trakcie 

każdego linienia. Nowopowstały osobnik dorosły, aby mieć możliwość przenoszenia bakterii musi pobrać 

pokarm z zainfekowanej rośliny. Bakteria nie jest przenoszona transowarialnie przez wektory (Freitag, 

1951). Raz zainfekowany owad może przenosić ptogena w ciągu całego swego życia. (Almeida i inni, 2005). 

Uskrzydlone osobniki dorosłe stanowią główną drogę rozprzestrzeniania się bakterii. 

Schematy przedstawiające procedurę diagnostyczną dla bakterii X. fastidiosa zostały przedstawione na 

Ryc. 1 i 2. 
 

Tożsamość 

Nazwa: Xylella fastidiosa Wells i inni., (1987) 

Pozycja taksonomiczna: Królestwo Bakterie; Klasa Gramma proteobacteria;  Rząd Xanthomonadales; Rodzina 

Xanthomonadaceae.   

Kod komputerowy EPPO : XYLEFA 

Klasyfikacja fitosanitarna: lista A1 EPPO nr 166, UE załącznik I /A1 jako Xylella fastidiosa, II AI jako 

citrus variegated chlorosis oraz IVAI jako peach phony rickettsia. 

Wykrywanie 

Tak jak to przedstawiono we wstępie Xylella fastidiosa posiada ponad 300 gatunków roślin żywicielskich. 

Jakkolwiek bakteria ta nie powoduje objawów chorobowych u wielu roślin należących do wymienionych 

gatunków. Często kolonizacja wielu roślin żywicielskich przez bakterie nie powoduje wystąpienia objawów 

chorobowych przez długi czas po inokulacji oraz nie zawsze powoduje rozwinięcie się choroby. Istnieją 

także znaczące różnice wrażliwości pomiędzy poszczególnymi roślinami żywicielskimi. 
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3.1. Objawy chorobowe 
 

      Wystąpienie objawów chorobowych jest uzależnione od kombinacji pomiędzy rośliną żywicielską oraz 

szczepem bakterii X. fastidiosa. Ponieważ bakteria zasiedla naczynia ksylemu powoduje to blokadę 

transportu soli mineralnych oraz wody. Objawy chorobowe to przede wszystkim oparzeliny liści, 

więdnięcie listowia, utrata liści, chlorozy lub brązowienie wzdłuż brzegów blaszki liściowej oraz 

karłowatość roślin. Infekcja bakteryjna może być tak poważna, że powoduje śmierć zainfekowanych 

roślin. Zbrązowienie może nasilić się poprzez wysychanie rośliny (Janse i Obradovic, 2010). 

Początkowo objawy pojawiają się tylko na kilku gałęziach i z upływem czasu rozprzestrzeniają się w 

całej roślinie. W zależności od gatunku rośliny, można stwierdzić obecność następujących objawów: 

żółtych plam na liściach, chlorozy liści połączonej często z nasilonym żółtym zabarwieniem pomiędzy 

zdrową i chorą tkanką, nieregularnego drewnienia kory, karłowatość, wczesnego opadania liści, redukcji 

wytwarzania i wielkości owoców, zniekształcenia owoców, zamierania korony lub połączenia tych 

wszystkich objawów. Objawy chorobowe wywołane przez X. fastidiosa mogą zostać pomylone z 

objawami wywołanymi czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi (inne patogeny, wpływ środowiska, 

bark wody, soli, zanieczyszczenie powietrza, problem z nawożeniem, poparzenie słońcem itp.); 

ilustracje przedstawiające możliwość popełnienie pomyłki można zobaczyć na stronie: 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/xylella_fastidiosasymptomes_et_risques_de_confusions_biot

iques_et_abiotiques dgal-1.pdf . 

              Na stronie : https://gd.eppo. int/taxon/XYLEFA/photos. przedstawiono objawy chorobowe 

występujące na roślinach żywicielskich. Objawy chorobowe towarzyszące bakterii X. fastidiosa na 

terenie Europy i obu Ameryk zostały przedstawione poniżej (nazwy chorób przedstawiono w kolejności 

alfabetycznej). 

 

3.1.1. Karłowatość lucerny (Alfalfa dwarf) 

 

       Głównym objawem chorobowym jest zahamowanie wzrostu odrostów powstałych po ścięciu rośliny. 

Objaw ten może nie pojawić się nawet przez wiele miesięcy od pierwotnej infekcji. Liście porażonej 

rośliny są mniejsze i często trochę ciemniejsze (z sinym odcieniem) w porównaniu z roślinami 

niezainfekowanymi, ale nie są zniekształcone, miseczkowate, z plamami lub żółte. Korzeń jest 

normalnej wielkości lecz w całym drewnie występuje nienormalny żółty kolor z wyraźnymi ciemnymi 

smugami obumarłej tkanki. We wczesnym stadium infekcji żółknięcie roślin pojawia się głównie w 

pierścieniu bezpośrednio pod korą, podczas gdy  wewnętrzny cylinder tkanki wewnątrz żółknącego 

drewna posiada normalny biały kolor. W przeciwieństwie do bakteryjnego więdnięcia powodowanego 

przez bakterie Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus, gdzie wewnętrzna powierzchnia kory nie 

ulega przebarwieniu, jak również nie występują brązowe lub żółte plamy. Karłowatość  postępuje 

stopniowo w cięgu 1-2 lat od wystąpienia pierwszych objawów i może prowadzić do zamierania 

zainfekowanej rośliny. Objawy karłowatości na roślinach uprawianych w szklarni występują po upływie 

6–9 miesięcy od inokulacji. Prawdopodobnie na plantacji polowej czas ten byłby dłuższy (http:// 

alfalfa.ucdavis.edu).  

 

3.1.2. Oparzelina liści migdałowca (Almond leaf scorch) 

 

       Najbardziej charakterystycznym objawem Almond leaf scorch jest oparzelina liści, po której następuje 

stopniowe zamieranie całego drzewa. Zwykle wąskie pasmo żółtej (chlorotycznej) tkanki pojawia sie 

pomiędzy nekrotyczną brązową a zieloną tkanką liści, jednakże kiedy nagle pojawiające sie objawy 

oparzeliny liści zostaną poddane działaniu upalnej pogody, wąskie chlorotyczne pasmo może nie 

rozwinąć się. W następstwie rozwoju choroby, porażone gałęzie zamierają w kierunku od wierzchołka 

drzewa (Mircetich i inni, 1976). Odmiany bardzo wrażliwe mogą zamierać po wielu latach od momentu 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/xylella_fastidiosasymptomes_et_risques_de_confusions_biotiques_et_abiotiques%20dgal-1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/xylella_fastidiosasymptomes_et_risques_de_confusions_biotiques_et_abiotiques%20dgal-1.pdf
https://gd.eppo/
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infekcji, jednakże w przypadku wielu odmian produkcja migdałów ulega silnej redukcji w ciągu kilku 

lat. 

 

            We Włoszech objawy oparzeliny zostały również odnotowane na roślinach migdałowca późnym 

latem/wczesna jesienią (Ryc. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.1 Schemat procedury diagnostycznej dla bakterii X. fastidiosa w materiale roślinnym.  

Próbka materiału 

roślinnego 

Testy przesiewowe(1) 

Testy serologiczne IF (Załącznik 2), DTBIA (Załacznik1), ELISA (Załącznik1), Konwencjonalny PCR 

(Załącznik4)/test Real-time PCR(Załącznik 5 i 6) / LAMP (Załącznik 7) 
W przypadku wykonania dwóch testów, powinny być one oparte na różnych zasadach biologicznych lub być 

dedykowane innym fragmentom genomu.  

Wyniki testu sprzeczne 

Zaleca się wykonanie 

ponownego badania i/lub 

ponowne pobranie próbki 

 

 

 

 

 

 

Test(y) negatywne Co najmniej dwa testy 

pozytywne(2) 

Nie wykryto bakterii Xylella 

fastidiosa 

Wykryto bakterie Xylella 

fastidiosa  

 

 
Izolacja  

 

 
Pozytywna 

 

 

 Negatywna 
 

 
Podjąć próbę określenia podgatunku za pomocą 

testów molekularnych wykonanych na ekstrakcie 

roślinnym (Załączniki 10,11i13) 

Co najmniej dwa testy: 
Serologiczne IF (Załącznik 2), DTBIA 

(Załacznik1), ELISA (Załącznik1), 

Konwencjonalny PCR (Załącznik4)/test Real-time 

PCR(Załącznik 5 i 6)(3) 

Zidentyfikowano bakterie 

Xylella fastidiosa w kulturze 

Wykryto bakterie Xylella 

fastidiosa, podgatunek nie 

został określony (brak izolacji) 

Podgatunek bakterii Xylella 

fastidiosa został określony 

(brak izolacji) 

 

Podgatunek nie został 

określony 

Określono podgatunek bakterii testami 

molekularnymi (Załaczniki10i13) oraz 
testami patogeniczności (opcjonalnie w 

poważnych przypadkach) 

 

Potwierdzono bakterie Xylella 
fastidiosa, podgatunek nie został 

określony 

Podgatunek nie został 

określony 

 
Potwierdzono bakterie Xylella 

fastidiosa, podgatunek został 

określony  

 

(1) Zaleca się włączenie testu(ów) molekularnych do 
wykrywana bakterii z materiału roślinnego z obszaru 

uznanego za wolny od patogena 
(2) W przypadku badania roslin z objawami 

pochodzącymi z terenu na którym stwierdzono 

obecność bakterii jeden test serologiczny (np. ELISA) 

ozna uznać za wystarczający. Zobacz część 3.5. 
(3) Testy molekularne w celu określenia podgatunku 

mogą być uzyte w celu potwierdzenia identyfikacji 

bakterii X. fastidiosa 
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Ryc.2 Schemat procedury diagnostycznej dla bakterii X. fastidiosa w wektorach.  

 

           

Ryc.3 Objawy oparzeliny liści migdałowca. Dzięki D. Boscia, Ryc.4 Objawy oparzeliny z wyraźnie zaznaczonym zamieraniem 

CNR- Institut for Sustainable Plant Protection (Włochy). liścia otoczonym przez ciemną linię oddzielającą tkankę zieloną od 

martwej. Dzięki uprzejmości P.M. Brennan University of Georgia (USA). 

 

3.1.3. Bakteryjna oparzelina liści borówki amerykańskiej (Bacterial leaf scorch of blueberry) 

 

Pierwszym objawem oparzeliny bakteryjnej liści borówki amerykańskiej jest występowanie poparzeń 

brzegów blaszki liściowej (Ryc. 4). Poparzony fragment liścia może być ograniczony przez ciemniejsze 

pasmo. (Brannen i inni, 2016). We wczesnej fazie rozwoju choroby objawy mogą być zlokalizowane 

miejscowo, jednakże z upływem czasu mogą obejmować całą powierzchnię liścia. Nowopowstałe pędy mogą 

być nienaturalnie cienkie i posiadać zredukowaną ilość pąków kwiatowych. Liście opadają, a gałązki i łodygi 

przyjmują charakterystyczną postać żółtego “szkieletu” (Ryc. 5). W następstwie opadania liści dochodzi do 

zamierania rośliny, szczególnie w ciągu drugiego roku od chwili zaobserwowania objawów (Chang i inni, 

2009). 

 

Zaleca się pobranie ponowne 

owadów w tym samym miejscu 

 

Określenie podgatunku (opcjonalnie) poprzez wykonanie: 

-sekwencjonowania amplikonów reakcji PCR/Real-time PCR; 

-testy molekularne (Załącznik 10-13)   

 

Nie wykryto bakterii Xylella 

fastidiosa.  

 

Próbka podejrzana o obecność 

bakterii Xylella fastidiosa.  

 

Wyniki testu sprzeczne 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

WEKTOR (Y)  

 

Test(y) przesiewowe 
Konwencjonalny PCR (Załącznik4)/test Real-time PCR(Załącznik 5 i 6) / LAMP (Załącznik 7) 

W przypadku wykonania dwóch testów, powinny być one oparte na różnych zasadach biologicznych lub być dedykowane innym fragmentom 

genomu.  

 

Wszystkie testy negatywne 

 
Co najmniej dwa testy 

pozytywne 
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Ryc.5 Porażone rośliny z żółtymi pędami i wyglądzie „szkieletu” Dzięki uprzejmości P.M. Brennan  Uniwersytet w Georgia (USA). 

 

3.1.4. Bakteryjna oparzelina liści drzew dających cień (Bacterial leaf scorch of shade trees) 

  

Objawy bakteryjnej oparzeliny wyglądają podobne na różnych drzewach będących żywicielami np: Acer spp. 

(klon) Cornus florida (dereń kwiecisty), Celtis occidentalis (wiązowiec zachodni), Liquidambar stryraciflua 

(ambrowiec amerykański), Morus alba (morwa biała), Platanus spp. (platan), Quercus spp. (dąb) oraz Ulmus 

americana (wiąz amerykański), (Gould i Lashomb, 2007). W większości przypadków choroba zostaje 

zidentyfikowana na podstawie charakterystycznych brzegowych oparzeń liścia, które mogą być otoczone 

przez chlorotyczne (żółte) lub czerwone halo. Objawy postępują głównie w kierunku od starych do młodych 

liści, a w przypadku rozwoju choroby gałęzie zasychają, a całe drzewo zamiera. Pierwsze objawy pojawiają 

sie od późnego lata do wczesnej jesieni. Niektóre gatunki roślin mogą zamierać w wyniku rozwoju choroby. 

Więcej informacji oraz zdjęć dotyczących objawów chorobowych jest dostępnych w Gould i Lashomb 

(2007; dostępny online). 

 

3.1.5. Pstra chloroza cytrusów (Citrus variegated chlorosis) 

 

Pierwsze objawy pstrej chlorozy cytrusów występują na liściach w postaci drobnych, chlorotycznych plamek 

na górnej powierzchni blaszki liściowej oraz małych gumowatych brązowych plamistości na spodniej 

stronie. Niezależnie od wieku rośliny objawy są najbardziej widoczne na rozwiniętych liściach, głównie na 

odmianach słodkiej pomarańczy (Ryc. 6 i 7). 

Zaatakowane chorobą drzewa wykazują na górnej powierzchni liści wewnętrzne chlorozy przypominające 

niedobory cynku. W przypadku świeżo porażonych drzew objawy widoczne są sektorowo w koronie drzewa. 

W przypadku starych zainfekowanych drzew pstra chloroza cytrusów rozwija się w całej koronie drzewa. 

Porażone drzewa są skarłowaciałe, a korona staje sie przerzedzona z powodu defoliacji oraz zamierania 

gałązek i konarów. Zdrowe i porażone drzewa kwitną i zawiązują owoce w tym samym czasie, jednakże 

owoce na drzewach porażonych nie powiększają się i pozostają małe (Ryc. 8), twarde i dojrzewają 

wcześniej. Rośliny zwykle nie zamierają, ale produkcja oraz jakość owoców zostaje znacznie zredukowana 

(Donadio i Moreira, 1998). Na porażonych drzewach chińskiej pomarańczy Pera oraz innych odmianach  

pomarańczy, owoce często występują w gronach po 4–10, przypominając grona winorośli.  Szybkość 

wzrostu porażonych drzew jest silnie redukowana, a gałązki i konary mogą więdnąć. Drzewa rosnące w 

szkółkach mogą wykazywać objawy chorobowe pstrej chlorozy tak samo jak drzewa ponad 10 letnie. Młode 

drzewa (1-3 letnie) zostają systemicznie skolonizowane przez X. fastidiosa szybciej niż starsze drzewa. 

Drzewa starsze niż 8–10 letnie nie ulegaja zwykle całkowitemu porażoniu lecz wykazują objawy chorobowe 

na końcach gałęzi. 
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Ryc.6 .Pstra chloroza cytrusów (CVC):typowe plamistości na liściach słodkiej pomarańczy. Dzięki uprzejmości M. Scortichini, Istituto 

Sperimentale per la Frutticoltura, Rzym (Włochy). 

 
Ryc.7 Małe, wzniesione plamistości występujace po spodniej stronie liści. © USDA i University of Florida. 

 

 
Ryc.8 Pstra chloroza cytrusów(CVC): owoce są mniejsze i dojrzewają wcześniej (po lewej stronie) niż owoce z drzewa zdrowego (po prawej 

stronie). Małe wzniesione plamistości obecne na spodniej stronie liści. Dzięki uprzejmości M. M. Lopez, Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias, Valencia (Hiszpania).  

 

3.1.6. Oparzelina liści kawy (Coffee leaf scorch) 

 

Objawy oparzeliny liści kawy w postaci dużych brzegowych i wierzchołkowych poparzeń pojawiają sie na 

nowopowstałych liściach roślin uprawianych w polu (Ryc. 9). Porażone liście opadają przed osiągnięciem 

dojrzałości, gałęzie są karłowate, a wierzchołkowe liście są małe i chlorotyczne. Rozwój choroby może 

spowodować zamieranie całych gałęzi. Infekcja roślin kawy spowodowana przez bakterie Xylella fastidiosa 

może również doprowadzić do wystąpienia choroby zwanej ‘crespera’, która została stwierdzona na terenie 

Kostaryki (Ryc. 10). Objawy obejmują: od łagodnego do silnego zwijania się brzegów blaszki liściowej, 

chlorozy i deformacje liści, asymetrię (zobacz Ryc. 10), karłowatość roślin oraz skracanie międzywęźli 

(Montero-Astua i inni, 2008). 
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Ryc.9 Oparzelina liści na roślinie Coffea sp. Dzięki uprzejmości M. Bergsma-Vlami, NPPO (NL). 

 

 
Ryc.10 Objawy „crespera” na roślinie Coffea sp.wykazujące zwijanie się brzegów, chlorozy i deformacje liści (asymetria). Dzięki uprzejmości 

M. Bergsma-Vlami, NPPO (NL). 

 

3.1.7. Oparzelina liści oliwek i szybkie zamieranie (Olive leaf scorching and quick decline) 

 

Pierwsze doniesienia z Kalifornii (USA) na temat infekcji drzew oliwnych, objawiającej się oparzeliną liści 

lub zamieraniem gałęzi, gdzie infekcja została spowodowanych przez bakterie X. fastidiosa subsp. multiplex, 

zostały przedstawione przez Krugner i inni, (2014). Jednakże nie znaleziono ścisłego powiązania pomiędzy 

wystąpieniem objawów chorobowych, a obecnością bakterii X. fastidiosa. 

Nieco później na terenie południowych Włoch, (Saponari i inni, 2013; Giampetruzzi i inni, 2015), 

Argentyny (Haelterman i inni, 2015) i Brazylii (Coletta-Filho i inni, 2016) odnotowano nowe objawy 

pojawiające sie na drzewach oliwnych, polegające na oparzelinie liści i zasychaniu gałęzi (łącznie z 

częściową defoliacją i zamieraniem gałęzi), które zostały powiązane z obecnością bakterii X. fastidiosa. 

Wszystkie, uzyskane w wymienionych wyżej przypadkach, izolaty bakterii X. fastidiosa były ściśle 

genetycznie powiązane z podgatunkiem pauca. 

Na terenie południowych Włoch te nowe objawy chorobowe drzew oliwnych zostały nazwane 

“syndromem szybkiego zamierania oliwek”. Obecność tego syndromu powodowanego przez Xylella 

fastidiosa (szczep CoDiRO) stwierdzono na starych drzewach oliwnych, na których występowały owady 

takie jak: Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella spp. i Zeuzera pyrina. We wczesnym stadium infekcji, 

“syndrom szybkiego zamierania oliwek” charakteryzuje się oparzeliną liści i rozproszonym w górnej części 

korony drzew odwodnieniem gałązek i małych konarów. Wierzchołki i brzegi liści stają się ciemnożółte do 

brązowych, co w końcu prowadzi do utraty wody (Ryc. 11). Z upływem czasu objawy stają się coraz 

poważniejsze i obejmują resztę korony, co sprawia, że drzewa wyglądają jak spalone (Ryc. 12). Pozbawione 

wody liście i owoce pestkowe ulegaja mumifikacji i pozostają przyczepione do gałęzi. Pnie, konary i gałęzie 

w przekroju poprzecznym wykazują obecność nieregularnie przebarwionych wiązek przewodzących, tkanki 

drewna i kambium (Nigro i inni, 2013). Zamieranie całego drzewa może być poprzedzone gwałtownym 

zamieraniem gałęzi, gałązek i konarów. Bakteria Xylella fastidiosa została również wykryta w młodych 

drzewkach oliwnych, które wykazywały objawy oparzeliny liści i szybkiego zamierania. 



  

9 

Dane dotyczące bakterii X. fastidiosa, powodującej infekcję oliwek są ograniczone, jednakże dowody 

wskazują, że genotypy patogena określą patogeniczność. Pomimo stwierdzenia obecności bakterii X. 

fastidiosa w drzewach oliwnych  na terenie USA, nie powodowała ona objawów chorobowych (Krugner i 

inni, 2014), postulaty Kocha zostały spełnione we Włoszech (Saponari i inni 2016); nie są dostępne dane 

dotyczące patogeniczności pochodzące z Brazylii czy Argentyny. Niemniej jednak  na terenie trzech 

oddalonych od siebie rejonów świata (południowe Włochy, Argentyna i Brazylia) zaobserwowana została 

silna korelacja pomiędzy objawami oparzeliny liści, a obecnością bakterii X. fastidiosa (Coletta- Filho i inni, 

2016). 

 

 

Ryc.11 Objawy szybkiego zamierania oliwek. Dzięki uprzejmości D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable Plant Protection (Włochy). 

 
Ryc.12 Objawy szybkiego zamierania oliwek. Dzięki uprzejmości D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable Plant Protection (Włochy). 
 

3.1.8. Choroba Pirsa na winorośli (Pierce’s disease) 

 

Najbardziej charakterystycznym objawem pierwotnej infekcji winorośli jest oparzelina liści. Wczesnym 

objawem infekcji jest gwałtowne wysychanie części zielonej liści, które stają się brązowe, podczas gdy  

sąsiadujące tkanki przybierają kolor żółty lub czerwony (patrz Ryc. 13). Objawy pojawiające się na liściu 

mogą być mylone z objawami chorób grzybowych, szczególnie z Rotbrenner - choroba grzybowa winorośli 

powodowana przez Pseudopezicula tracheiphila (Mull.-Thurg.) Korf  i W.Y. Zhuang (1986)) (Ryc. 14). 

Odwodnienie rozprzestrzenia sie po całym liściu powodując jego wysychanie i opadanie, pozostawiając tylko 

ogonki liściowe (Ryc. 15). Porażone łodygi często dojrzewają nieregularnie, wykazując plamy w postaci  

tkanki brązowej i zielonej. Przewlekle zainfekowane rośliny mogą posiadać małe, przebarwione liście z 

wewnętrznymi chlorozami (Ryc. 16) oraz gałązki ze skróconymi międzywęźlami.  Grona owoców zasychają. 

W kolejnych latach porażone rośliny mają opóźniony rozwój i produkują chlortyczne pędy. Objawy polegają 

na utracie  żywotności rośliny w wyniku której następuje zamieranie części lub całej rośliny. Najbardziej 

wrażliwe odmiany rzadko przeżywają dłużej niż 2-3 lata, choć oznaki przeżycia mogą być widoczne 

wcześnie w drugim roku uprawy. Młode winorośla mogą ulec chorobie dużo szybciej niż dojrzałe rośliny. 

Bardziej odporne odmiany mogą przeżyć chroniczną infekcję przez okres dłuższy niż 5 lat. 
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Ryc.13 Żółknięcie i przebarwienia liści winorośli oraz więdnięcie gałęzi w Napa Valley, Kalifornia. Dzięki uprzejmości ENSA-Montpellier (FR). 

 

Ryc.14 Objawy powodowane przez Pseudopezicula tracheiphila. Dzięki uprzejmości H. Reisenzein, AGES (Austria). 

 

Ryc.15 Objawy choroby Pierce’a na winorosli. Utrzymujące się na pędzie ogonki liściowe. Dzięki uprzejmości J. Clark i A.H. Purcell, University 

of California, Berkeley (USA). 
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Ryc.16 Objawy choroby Pierce’a na winorosli. Objawy wiosenne na odmianie Chardonnay (liść zdrowy po lewej stronie). Dzięki uprzejmości 

A.H. Purcell, University of California, Berkeley (USA). 

3.1.9. Fałszywa choroba brzoskwini i oparzelina liści śliwy (Phony peach disease and plum leaf scald) 

 

Na zainfekowanych drzewach brzoskwini młode gałęzie karłowacieją, stają się zielone i gęściej ulistnione 

niż zdrowe drzewa (Ryc. 17). Gałęzie boczne rosną horyzontalnie lub zwieszają się w taki sposób, że drzewo 

wydaje sie być jednolite, kompaktowe i okrągłe. Liście i kwiaty pojawiają się wcześnie i pozostają dłużej niż 

na drzewie zdrowym. Wczesnym latem, z powodu skrócenia międzywęźli, zainfekowane drzewa brzoskwini 

wyglądają bardziej kompaktowe, bardziej ulistnione i w kolorze ciemniejszej zieleni niż normalne drzewa. 

Porażone drzewa  owocują  coraz słabiej wydając mało niewielkich owoców, aż do momentu kiedy po 3-5 

latach stają sie ekonomicznie nieopłacalne.  Owoce mogą także być silniej wybarwione i często dojrzewają 

kilka dni wcześniej niż normalnie.  Zainfekowane drzewa brzoskwini i śliwy kwitną kilka dni wcześniej niż 

drzewa zdrowe i wykazują tendencję do utrzymywania liści do późnej jesieni. Liście rosnące na porażonych 

brzoskwiniach nigdy nie wykazują typowych objawów oparzeliny, co występuje na zainfekowanych 

drzewach śliw.  Objawy oparzeliny na liściach śliw maja typowy wygląd poparzenia. (Ryc. 18). Oparzelina 

liści śliwy zwiększa także wrażliwość drzewa na inne problemy. Fałszywa choroba brzoskwini i oparzelina 

liści śliwy może wpływać na długość życia sadów brzoskwiniowych i śliwowych (Mizell i inni, 2015). 

 

 

Ryc.17 Fałszywa choroba brzoskwini (Phony peach): typowe objawy na lisciach brzoskwini powodowane przez Xylella fastidiosa. Dzięki 

uprzejmości M. Scortichini, Instituto Sperimentale per la Frutticoltura, Rzym (Włochy). 

 

 

Ryc.18 Oparzelina liści śliwy: typowe objawy oparzeliny na liściach śliwy powodowane przez Xylella fastidiosa. Reprodukcja z Mizell et al. 

(2015). 
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3.1.10. Inne rośliny żywicielskie: objawy oparzeliny liści występujące na innych roślinach żywicielskich w 

Europie 

 

Główny opis objawów został przedstawiony w Sekcji 3.1 zamieszczonej powyżej. Na terenie Europy 

naturalne porażenie przez bakterię X. fastidiosa zostało stwierdzone nie tyko na oliwkach ale, również na 

innych roślinach żywicielskich. Większość tych stwierdzeń dotyczyła roślin, które wykazywały typowe 

objawy oparzeliny liści. Lista roślin żywicielskich w Europie, na których została stwierdzona bakteria X. 

fastidiosa jest dostępna i regularnie nowelizowana pod adresem: 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylellafastidiosa/sus

ceptible_ en.htm. 

Na roślinach oleandra, nekrozy rozwijają się typowo na brzegach liścia (Ryc. 19). Tak jak w 

przypadku oliwek, infekcja może prowadzić do zamierania porażonej rośliny. Jedną z najbardziej 

wrażliwych, występujących  w Europie roślin żywicielskich, wykazujących objawy porażenia jest Polygala 

myrtifolia. Porażone rośliny wykazują poparzenie liści z zasychaniem postępującym od wierzchołka w 

kierunku całej blaszki liściowej (zobacz odwodnienie wierzchołka liścia na Ryc.20). Przykład porażonej 

rośliny został zilustrowany na Ryc. 21. Objawy oparzeliny liści zostały także odnotowane na roślinach 

czereśni późnym latem/ jesienią we Włoszech (Ryc. 22). 

 

 

Ryc.19 Objawy oparzeliny brzegów liścia oleandra powodowana przez Xylella fastidiosa subsp. pauca . Dzięki uprzejmości D. Boscia, CNR-

Institute for Sustainable Plant Protection (Włochy). 

 

 

 

Ryc.20 Objawy na rośliniePolygala myrtifolia. Dzieki uprzejmości B. Legendre, Anses, Plant Health Laboratory (Francja). 

 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/
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Ryc.21 Zainfekowana roślinaPolygala myrtifolia. Dzieki uprzejmości B. Legendre, Anses, Plant Health Laboratory (Francja). 

 

 
Ryc.22 Objawy oparzeliny liści powodowane przezXylella fastidiosa na roslinie czereśni. Dzięki uprzejmości D. Boscia, CNR-Institute for 

Sustainable Plant Protection (Włochy). 

 

 

3.2. Pobieranie próbek materiału roślinnego 

 

3.2.1. Okres pobierania próbek materiału roślinnego z objawami lub bez objawów chorobowych 

 

Koncentracja bakterii w roślinie zależy od czynników środowiska, szczepu oraz gatunku rośliny 

żywicielskiej. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wykrycia bakterii, próbki należy pobierać w 

okresie aktywnego wzrostu rośliny (Hopkins, 1981). Pobieranie próbek  gatunków roślin tropikalnych 

uprawianych pod osłonami, takich jak rośliny kawy, może być przeprowadzane w ciągu całego roku.  

W przypadku roślin europejskich, rosnących na otwartej przestrzeni, aktywny wzrost przypada 

zwykle na okres od późnej wiosny do jesieni.  

Szczegóły oparte na specyficznych obserwacjach aktualnych wykryć bakterii na terenie Europy 

przedstawiono poniżej (EU, 2015). 

(a) Dla Polygala spp., pobieranie próbek można wykonać od późnej wiosny do wczesnej jesieni; 

(b) Dla O. europaea i N. oleander, obserwacje przeprowadzone na terenie Włoch (region Apulia) wykazały,  

      że: 

• objawy zamierania, odwodnienia i oparzeliny towarzyszące obecności infekcji wywołanej przez bakterie X.  

  fastidiosa są bardziej widoczne latem, choć istnieją w ciągu całego roku; 

• w niektórych przypadkach, objawy są także widoczne zimą, na początku nowego wzrostu wegetacyjnego. 

(c) W przypadku gatunków drzew liściastych (e.g. Prunus spp.) na terenie Włoch (region Apulia) nasilenie  

objawów na liściach pobranych w ciągu lata było  skorelowane z koncentracją bakterii. Przebadane 

bezobjawowe liście, pobrane wcześniej w sezonie wegetacjnym z tego samego drzewa, dały wyniki 

negatywne. 
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(d) Jeśli istnieje konieczność, do badania można pobrać próbki roślin w stanie spoczynku, pobierając dojrzałe  

gałęzie (np. zdrewniałe zrazy), z których do badan pobiera się tkankę ksylemu do badań w kierunku 

obecności bakterii X. fastidiosa. 

Doświadczenia przeprowadzone w różnych częściach świata w klimacie  umiarkowanym wykazały, że w 

przypadku roślin winorośli lub drzew liściastych takich jak: czereśnia i migdałowiec, które zostały wcześniej 

zainfekowane, bakteria nie przemieszcza sie w kierunku nowych sezonowych przyrostów, aż do połowy lata, 

kiedy objawy mogą stać sie widoczne. Na przykład , najbardziej odpowiednim terminem dla znalezienia 

objawów chorobowych na roślinach winorośli jest okres od późnego lata do wczesnej jesieni, kiedy dominuje 

pogoda ciepła i sucha lub gdy rośliny winorośli zostaną poddane stresowi wywołanemu suszą (Galvez i inni, 

2010). 

 

3.2.2.Pobieranie próbek 

Rozdział ten poświecony został pobieraniu próbek w miejscach produkcji oraz z przesyłek. Próbki po 

pobraniu należy przesłać do laboratorium tak szybko jak to jest możliwe. 

     Ponieważ X. fastidiosa zasiedla tkankę ksylemu swoich żywicieli, ogonki liściowe oraz nerwy liści są 

najlepszym źródłem materiału do celów diagnostycznych, ponieważ zawierają one większą ilość naczyń 

ksylemu (Hopkins, 1981). 

     Ponadto, innym źródłem do pozyskania bakterii są małe gałązki i korzenie brzoskwini (Aldrich i inni, 

1992), łodygi i korzenie borówki amerykańskiej (Holland i inni, 2014) oraz szypułki owoców cytrusowych 

(Rossetti i inni, 1990). 

     Próbki przeznaczone do badań laboratoryjnych powinny składać się z gałęzi/ zdrewniałych zrazów wraz z 

liśćmi. Próbki powinny zawierać dojrzałe liście. Nie należy pobierać do badań młodych rosnących gałązek. 

     W przypadku roślin o niewielkich rozmiarach do laboratorium należy przesłać całe rośliny.  

     Stwardniałe liście (np. Coffea) mogą być poddane analizie pojedynczo lub wraz z ogonkami liściowymi. 

 

3.2.2.1. Rośliny wykazujące objawy chorobowe.  

Próbka powinna składać sie z gałęzi/ zdrewniałych zrazów pobranych z rośliny (n) wykazującej objawy 

chorobowe oraz z co najmniej 10 do 25 liści, w zależności od wielkości liścia. Materiał roślinny z objawami 

chorobowymi należy pobrać z pojedynczej rośliny; jakkolwiek dopuszcza sie pobranie próbki zbiorczej 

pochodzącej z kilku roślin wykazujących podobne objawy. 

 

3.2.2.2. Rośliny nie wykazujące objawów chorobowych.  

W przypadku roślin nie wykazujących objawów chorobowych próbka powinna być reprezentatywna dla całej 

powierzchni rośliny. Ostatnie dane doświadczalne w zakresie wykrywania bakterii X. fastidiosa w starych, 

monumentalnych drzewach oliwnych wykazały, że wykrycie bakterii było bardziej prawdopodobne kiedy 

próby zostały pobrane z środkowej lub górnej części korony. W przypadku badania pojedynczych roślin nie 

wykazujących objawów chorobowych liczba pobranych gałęzi powinna wynosić od 4 do 10 sztuk, w 

zależności od wielkości i rodzaju rośliny będącej żywicielem bakterii.  Doświadczalnie została określona 

ilość liści składających się na próbkę (łącznie z ogonkami liściowymi) pobraną z kilku roślin nie 

wykazujących objawów.  Jednakże X. fastidiosa została wykryta w próbkach składających się ze 100 do 200 

sztuk liści (wraz z ogonkami liściowymi), pobranych z przesyłki roślin kawy nie wykazujących objawów 

chorobowych (NRC, NL dane nie opublikowane)
1
. 

ISPM 31 (IPPC, 2008) zawiera przydatne informacje dotyczące ilości roślin jaką powinny stanowić 

próbki. 

 

3.3. Pobieranie próbek wektorów 

 

Owady pobrane w terenie powinny zostać poddane analizie  w kierunku obecności bakterii X. fastidiosa z 

wykorzystaniem testu łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Test ELISA (test immunoenzymatyczny) nie 
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jest wystarczająco czuły, ponieważ bakterie kolonizują tylko część głowową owada i z powodu 

ograniczonych możliwości namnożenia się występują w niewielkiej ilości (Purcell i inni, 2014). 

 

3.3.1. Pobieranie próbek 

Dorosłe owady należy odławiać przy użyciu siatki entomologicznej (osobniki dorosłe) lub aspiratorów. 

Pułapki lepowe zwykle nie są efektywne w stosunku do owadów odżywiających sie ksylemem (Purcell i 

inni, 2014), lecz owady mogą zostać złapane przypadkowo i należy pobrać je z pułapek lepowych w celu 

wykonania analizy. Klucze służące do identyfikacji wraz ze zdjęciami są dostępne na stronie internetowej 

(Purcell i inni, 2014). 

Wektory należy usunąć z pułapek za pomocą szczypiec/ pęsety oraz odpowiedniego rozpuszczalnika. 

Po usunięciu owada z pułapki należy go wypłukać w alkoholu/acetonie. Pułapki kontrolować co tydzień. 

W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wykrycia bakterii, pobieranie próbek owadów 

powinno być przeprowadzone od późnej wiosny do wczesnej jesieni. 

W przypadku gdy nie ma możliwości natychmiastowego wykonania badania, owad powinien być 

przechowywany w etanolu 95–99% lub w temperaturze -20°C lub -80°C. Pułapki lepowe również powinny 

być przechowywane w temp. -20°C. 

 

3.4. Przygotowanie próbek w laboratorium 

 

3.4.1. Przygotowanie próbek materiału roślinnego 

Próbki dostarczone do laboratorium należy poddać badaniu tak szybko jak to jest możliwe.  

W przypadku gdy próbki materiału roślinnego pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że mogą tam 

występować zainfekowane wektory owadzie, zaleca się przed otwarciem opakowania sprawdzić czy owady 

nie są obecne w póbce. Jeśli obecność owadów zostanie potwierdzona należy próbki przechowywać w 

lodówce przez około 12 godzin. 

Przed izolacją bakterii próbki mogą być przechowywane w lodówce przez okres nie dłuższy niż 3 

dni. Jeśli wykonywane będą inne testy próbki można przechowywać w lodówce do 1 tygodnia. 

Próbki należy ocenić pod kątem obecności objawów chorobowych i w przypadku stwierdzenia ich 

obecności, poddać badaniu liście (wraz z ogonkami) wykazujące objawy (usuwając nekrotyczną i martwą 

tkankę). Jeśli próbka nie wykazuje objawów chorobowych, liście powinny towarzyszyć całej próbce 

dostarczonej do laboratorium. 

Brudne próbki należy umyć. 

Jeśli będzie wykonywana izolacja, próbki zdezynfekować powierzchniowo (patrz Sekcja 3.7). 

 

3.4.1.1. Próbka laboratoryjna.  

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagania dotyczące dostarczanych próbek: minimalną liczbę liści (łącznie z 

ogonkami) oraz przybliżoną wagę próbki laboratoryjnej potrzebnej do wykonania badań. 

Z liścia należy pobrać tkankę (głównie ogonki liściowe i nerwy lub fragment blaszki liściowej) i użyć 

ją bezpośrednio do przygotowania ekstraktu roślinnego. Badanie próbki przebiega zgodnie zasadami 

zastosowanego testu, jak to zostało opisane w niniejszym Standardzie. 

 

3.4.2. Przygotowanie próbki wektorów 

Ponieważ bakteria X. fastidiosa kolonizuje tylko część głowową i nie rozprzestrzenia się systemicznie w 

ciele owada, ekstrakcji DNA poddawana jest jedynie głowa, unikając ekstrakcji licznych czynników 

kontaminujących, które mogą spowodować inhibicje reakcji enzymatycznych (Purcell i inni, 2014). 

Doświadczenia Włoch dotyczące owada Philaenus spumarius wykazują, że jeden test może być wykonany 

na łącznej liczbie do 5 owadów. Inhibitory mogą znajdować się w oczach owadów i mogą wpływać na 

czułość reakcji PCR. Zaleca się usunięcie oczu owada (B. Legendre komentarz osobisty, 2016). 

____________________ 
1Panel Diagnostyczny w zakresie Bakteriologii jest świadomy tego, że zalecenia dotyczące próbobrania podlegają rewizji 
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Przed wykonaniem ekstrakcji DNA najważniejszym jest usunięcie płynu (etanol/aceton). W celu 

dokonania tego należy owady przenieść na kilka minut na bibułę filtracyjną, a następnie można wysuszyć w 

wirówko-suszarce aby ułatwić parowanie płynu. Całkowite DNA można uzyskać ekstrahując pojedyncze 

(lub zbiorcze) głowy owadów postępując zgodnie z różnymi procedurami (Załącznik 3). 

 

 

3.5. Testy przesiewowe 

W przeciwieństwie do innych protokołów EPPO poświeconych bakteriom, izolacja nie jest polecana jako test 

przesiewowy ponieważ izolacja tej bakterii jest bardzo trudna (patrz Ryc.1 i 2). Próbki należy uznać jako 

próbki „w których X. fastidiosa została wykryta” kiedy co najmniej dwa testy przesiewowe oparte na 

różnych zasadach biologicznych lub  dedykowane różnym fragmentom genomu, są pozytywne. Należy 

przeprowadzić przedstawione w Sekcji 4.2 określanie podgatunków z wykorzystaniem testów molekularnych 

i/lub analizy sekwencji. Należy również podjąć się wykonania izolacji. W przypadku terenów uznanych za 

takie na których występuje organizm szkodliwy lub stref buforowych (patrz poniżej) jeden test pozytywny 

jest wystarczający aby określić próbkę jako ”próbkę podejrzana o obecność bakterii X. fastidiosa”. W 

przypadku uzyskania sprzecznych wyników dwóch testów zaleca się powtórne wykonanie badania i/lub 

ponowne pobranie próbki. 

 
Tabela 1. Liczba liści (łącznie z ogonkami) oraz przybliżona waga, jaka składa się na próbkę laboratoryjną  

Rodzaj próbki Roślina żywicielska/typ tkanki Minimalna ilość liści 

przypadająca na próbkę 

laboratoryjną 

Przybliżona waga próbki 

laboratoryjnej 

Próbki pochodzące z 

pojedynczych roślin wraz z 

liśćmi 

Ogonki liściowe i/lub nerwy 

liściowe lub liście o dużych 

wymiarach, takie jak: Coffea sp., 

Ficus sp., Vitis sp., Nerium 

oleander 

 

5 

 

0,5 – 1 g 

Ogonki liściowe i/lub nerwy 

liściowe pobrane z  liści o małych 

wymiarach, takie jak: Polygala 

myrtifolia i Olea sp. 

 

25 

 

0,5 – 1 g 

Gatunki roślin nie posiadające 

ogonków liściowych lub 

posiadające małe ogonki liściowe 

i nerwy  

 

25 

 

0,5 – 1 g 

Rośliny w okresie spoczynku lub 

sadzonki  

Tkanka ksylemu Nie określona  0,5 – 1 g 

Próbka zbiorcza pochodząca z tej 

samej partii, składająca się z 

kilku roślin kawy wraz z liśćmi 

(NRC, NL, procedura) 

Próbki roślin nie wykazujące 

objawów chorobowych pobrane z 

np. przesyłek importowanych lub 

monitorowanych szkółek 

 

100 - 200 

 

10 – 50 g 

 

• Materiał roślinny wykazujący objawy chorobowe 

W przypadku materiału roślinnego z objawami zarówno testy serologiczne jak i molekularne są 

odpowiednie jako testy przesiewowe. 

• Materiał roślinny nie wykazujący objawów chorobowych 

 

Badanie próbek nie wykazujących objawów chorobowych na terenie uznanym za wolny od organizmu 

szkodliwego 

Istnieją ograniczone dane dotyczące badania materiału roślinnego nie wykazującego objawów chorobowych. 

W zawiązku z tym zalecenia podane w tym Standardzie zostały opracowane na podstawie danych 

dotyczących badania próbek z objawami chorobowymi. W większości przypadków koncentracja bakterii X. 

fastidiosa w materiale bezobjawowym jest prawdopodobnie niższa niż w materiale roślinnym z objawami 
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chorobowymi. (Purcell i Saunders, 1999; Almeida i Nunney, 2015). Ostatecznie zaleca sie włączenie testu 

(ów) molekularnych do wykrywania bakterii w materiale roślinnym bez objawów. 

 

Badanie próbek nie wykazujących objawów chorobowych na innym terenie  

Często sugeruje się, że badając rośliny nie wykazujące objawów chorobowych na terenie gdzie bakteria 

została stwierdzona lub w strefie buforowej wokół miejsca porażenia, że należy wykonać większą liczbę 

testów. W takiej sytuacji i wiedząc, że przewidywana koncentracja bakterii jest wyższa  niż na obszarze 

wolnym od organizmu szkodliwego, można wykonać jeden test serologiczny (np. ELISA). W przypadku 

testów serologicznych wykonanych we Włoszech na terenach porażonych i w strefach buforowych wokół 

terenów porażonych, 5% próbek negatywnych jest również badanych testem molekularnym. 

 

3.5.1. Testy serologiczne 

Testy serologiczne, które powstały na przestrzeni lat to: ELISA (Sherald i Lei, 1991), membrane entrapment 

immunofluorescence (MEIF) (Hartung i inni, 1994), dot immunobinding assay (DIBA), Western blotting 

(Lee i inni., 1992; Chang i inni, 1993) oraz immunofluorescencja (Carbajal i inni, 2004). 

Ostatnie doniesienia wskazują, że bezpośredni bibułowy test immunologiczny z tkanki roślinnej 

(DTBIA) jest alternatywnym szybkim testem przesiewowych do wykrywania  X. fastidiosa w próbkach 

oliwek (Djelouah i inni, 2014). Rekomendowane zestawy oraz kryteria wyników dla testu DTBIA zostały 

przedstawione w Załaczniku1. 

Instrukcje wykonania testu ELISA (włączając test ELISA z odcisku tkanki, ściśniętej lub odciśniętej) 

zostały przedstawione w Standardzie EPPO PM 7/101 „Testy ELISA dla bakterii patogenicznych dla roślin” 

(EPPO, 2010). Zalecane przeciwciała oraz dane walidacyjne zostały przedstawione w Załączniku 1. 

Instrukcje wykonania testu immunofluorescencji (IF) zostały przedstawione w Standardzie EPPO  

PM 7/97 „Test immunofluorescencji pośredniej dla bakterii patogenicznych dla roślin” EPPO, 2009). W 

przypadku testu IF, należy zauważyć, że komórki bakterii X. fastidiosa mogą nie być równomiernie 

rozłożone na szkiełku do testu IF, ponieważ komórki mogą przylegać do naczyń przewodzących w materiale 

roślinnym. Należy wziąć to pod uwagę obserwując preparaty pod mikroskopem (PM 7/97, punkt 4.1). 

Zalecane przeciwciała oraz dane walidacyjne zostały przedstawione w Załączniku 2. 

 

3.5.2. Testy molekularne 

Dla bakterii X. fastidiosa zostało opracowanych wiele testów molekularnych. W pełni opisane zostały tylko 

te, które są zwykle używane w rejonie EPPO. Testy molekularne można wykonać zarówno na roślinach jak i 

na owadach. Dane walidacyjne są dostępne tylko dla badania materiału roślinnego. Pomimo, że testy te 

wykorzystywane są do wykrywania bakterii w owadach, dane walidacyjne nie są dostępne. 

Mimo, że zostało opracowanych wiele testów PCR do efektywnego wykrywania DNA bakterii X. 

fastidiosa w oczyszczonej matrycy DNA, ciągle istnieje w przypadku niektórych matryc, powtarzający się 

problem z obecnością inhibitorów. Problemu tego można uniknąć wykorzystując do ekstrakcji DNA 

odpowiedni protokół oraz wykonać rozcieńczenia ekstraktu. 

Procedury dotyczące ekstrakcji DNA z materiału roślinnego oraz owadów zostały opisane w 

Załączniku 3. 

Testy wymienione w tej Sekcji pozwalają na wykrycie X. fastidiosa bez względu na podgatunek 

(testy właściwe dla poszczególnych podgatunków zostały przedstawione w Sekcji 4). 

 

3.5.2.1. Konwencjonlny PCR. W Załączniku 4 został opisany test wg Minsavage i inni, (1994). 

 

3.5.2.2. Real-time PCR. Zaleca się stosowanie trzech testów Real-time PCR, które zostały zwalidowane: 

• dwa testy wg Francis i inni., (2006) zostały opisane w Załączniku 5 

• jeden test wg Harper i inni., (2010) (wraz z poprawką 2013) został opisany w Załączniku 6. 

 

3.5.2.3. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP). 
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Aktualnie test LAMP podlega rewizji, nie jest szeroko stosowany w rejonie EPPO, ale z sukcesem 

wykorzystywany był do tej pory do wykrywania X. fastidiosa poza rejonem EPPO oraz we Włoszech w 

przypadku innych gatunków roślin (np. Citrus spp. O. europaea, Prunus dulcis, Quercus rubra, Vitis vinifera 

i V. rotundifolia) oraz w owadach, używając standaryzowanego protokołu ekstrakcji (Harper i inni, 2010, z 

poprawką 2013) lub bez wcześniejszego etapu ekstrakcji (Yaseen i inni, 2015). W rejonie EPPO test ten jest 

głównie wykorzystywany do wykrywania bakterii X. fastidiosa w owadach. Może być również użyty do 

materiału roślinnego po ekstrakcji DNA (patrz Załącznik 3). 

Test oparty na starterach opracowanych przez Harper i inni, (2010, wraz z poprawką 2013) z 

wykorzystaniem dostępnego komercyjnego zestawu (Yaseen i inni, 2015) został opisany w Załączniku 7. 

 

3.6. Testy dodatkowe  

 

Bakteria może zostać wykryta w przekroju poprzecznym naczyń ogonków liściowych przy użyciu 

mikroskopu elektronowego (Cariddi i inni, 2014). 

 

3.7. Izolacja 

 

Xylella fastidiosa jest bakterią bardzo trudną do izolacji nawet w przypadku roślin wykazujących objawy 

chorobowe i rośnie tylko w jednorodnych kulturach. Nie wykazuje wzrostu na większości podłoży o prostym 

składzie i wymaga specyficznego podłoża wzrostowego. PD2 (Davis i inni, 1980), BCYE (Wells i inni, 

1981) lub PWG (zmodyfikowane przez Hill i Purcell, 1995) są szeroko wykorzystywane do izolacji bakterii 

z różnych gatunków roślin żywicielskich. Podłoża zostały opisane w Załączniku 8. 

Zaleca sie stosowanie co najmniej dwóch różnych podłoży, w szczególności gdy izolacja jest 

wykonywana z nowych roślin żywicielskich lub w przypadku pierwszego wykrycia bakterii. 

Ponieważ Xylella fastidiosa jest bakterią bardzo wolno rosnąca należy wykonać powierzchniową 

dezynfekcję próbki w celu uniknięcia wzrostu bakterii saprofitycznych (aby bakterie mogły być widoczne 

mogą rosnąć do 28 dni) oraz innych mikroorganizmów na płytkach. 

Procedura izolacji z materiału roślinnego została przedstawiona w Załączniku 9. 

Jeśli jest to możliwe należy stosować jako kontrolę zawiesinę szczepu Xylella fastidiosa (patrz Sekcja 

5) o koncentracji około 10
6
–10

7
 jednostek tworzących kolonie/ml posiewając ją na to samo podłoże. Kolonie 

są małe i w zależności od szczepu ich wielkość waha się w granicach 1–1,5 mm średnicy po 1-3 tygodniach 

inkubacji w temperaturze około 28°C. 

Płytki należy zakleić lub przechowywać w plastikowych woreczkach w celu zabezpieczenia przed 

wysychaniem podczas inkubacji. 

• Morfologia kolonii 

Morfologia kolonii bakterii Xylella fastidiosa jest zróżnicowana (Davis i inni, 1981; Chen i inni, 

2005). Kolonie na podłożach rekomendowanych w tym protokole są następujące:  

Na wszystkich podłożach kolonie są okrągłe, z gładkim brzegiem i delikatnie wypukłe. 

Na podłożach PD2 i BCYE są nie przeźroczyste i białawe (odpowiednio Ryc. 23 i 24). Na podłożu 

BCYE kolonie kontrastują z czarnym podłożem (węgiel) (Ryc. 25). 

Na zmodyfikowanym podłożu PWG kolonie są błyszczące i półprzeźroczyste. Przyjmują one kolor 

podłoża (jasny karmel) (Ryc. 26 i 27). 

• Morfologia komórek 

W ciemnym polu widzenia mikroskopu bakteria ma kształt pałeczki o następujących wymiarach: 0,2– 

0,35 µm na 1–4 µm. Pod mikroskopem elektronowym można zaobserwować  charakterystyczną 

pomarszczona ścianę bakterii  Xylella fastidiosa  (Newman i inni, 2003; Alves i inni, 2009). 

• Interpretacja wyników izolacji 
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Ryc.23 Kolonie bakterii Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa na podłożu PD2 (wielkość < 2 mm po 3 tygodniach). 

 

 
Ryc.24 Kolonie izolatu bakterii Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa ATCC 35879 na podłożu BCYE (wielkość < 2 mm po 3 tygodniach). 

 

 
Ryc.25 Kolonie bakterii Xylella fastidiosa subsp. pauca szczepu CoDiRO (ST53) na podłożu BCYE po 2 tygodniach. Dzięki uprzejmości M. 

Saponari, Institute for Sustainable Plant Protection (CNR). (Pozostałe zdjęcia kolonii są dostępne w globalnej bazie danych EPPO). 

 

 

 

Ryc.26Bakteria Xylella fastidiosa. subsp. fastidiosa wyizolowana z rośliny Coffea canephora na zmodyfikowanym podłożu PWG (wielkość < 

2 mm po 3 tygodniach). 
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Ryc.27 Bakteria Xylella fastidiosa subsp. pauca wyizolowana z rośliny Coffea arabica na zmodyfikowanym podłożu PWG (wielkość <2 mm po 

3 tygodniach) (tło stanowi kartka czarnego papieru ułożona pod płytką). 
 

Izolację należy uznać za negatywną jeśli nie obserwuje się żadnych kolonii bakterii wykazujących 

charakterystyczny wzrost i morfologię podobną do Xylella fastidiosa . Kolonie są zwykle widoczne po 2-3 

tygodniach, lecz płytki należy obserwować aż do 6 tygodni. 

Izolację należy uznać za pozytywną jeśli w czasie określonym powyżej i co najmniej na jednym z podłoży 

obserwuje się kolonie bakterii wykazujące charakterystyczny wzrost i morfologię podobną do Xylella 

fastidiosa. Na zastosowanym podłożu należy również potwierdzić wzrost kultury referencyjnej. Uzyskane 

kolonie bakterii należy potwierdzić jako Xylella fastidiosa przy użyciu testów serologicznych lub 

molekularnych (patrz Sekcja 4). 

 

4. Identyfikacja i określenie podgatunków 

 

Po uzyskaniu wyników pozytywnych testów przesiewowych w ekstrakcie roślinnym, dla tego wymagającego 

patogena, należy określić podgatunki używając podstawowe testy PCR opisane odpowiednio w Załącznikach 

10, 11, 12 i 13. 

Po uzyskaniu czystej kultury należy przeprowadzić identyfikację Xylella fastidiosa przy użyciu co 

najmniej dwóch testów opartych na różnych zasadach biologicznych lub w przypadku testów molekularnych  

dedykowanych różnym fragmentom genomu. Odpowiednie testy zostały opisane poniżej. 

 

4.1. Identyfikacja czystych kultur jako X. fastidiosa 

 

4.1.1. Testy serologiczne 

Testy serologiczne mogą być użyte do identyfikacji czystej kultury bakterii X. fastidiosa; jednakże 

nie są dostępne przeciwciała poliklonalne i test ten nie może być użyty do oznaczania podgatunków. 

Instrukcje do wykonania testu ELISA zostały zawarte w Standardzie EPPO PM 7/101 „ Testy ELISA 

dla bakterii patogenicznych dla roślin” (EPPO, 2010). Zalecane przeciwciała i dane walidacyjne 

zostały przedstawione w Załączniku 1. 

Instrukcje do wykonania testu IF test zostały zawarte w Standardzie EPPO PM 7/97 “Test 

immunofluorescencji pośredniej dla bakterii patogenicznych dla roślin” (EPPO, 2009). Zalecane 

przeciwciała i dane walidacyjne zostały przedstawione w Załączniku 2. 

4.1.2. Testy molekularne 

Do potwierdzenia czystej kultury można zastosować następujące testy molekularne. 

4.1.2.1. PCR konwencjonalny. Test wg Minsavage i inni, (1994) został opisany w Załączniku 4.  

4.1.2.2. Real-time PCR. Zwalidowane i rekomendowane są trzy testy Real-time PCR. 

Dwa testy wg Francis i inni,(2006) zostały opisane w Załączniku 5. 

Jeden test wg Harper i inni,(2010, ze zmianą w 2013) został opisany w Załączniku 6. 

 

4.2. Testy molekularne do identyfikacji i określania podgatunków izolatów X. fastidiosa 
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Pomimo, że dostępne są różne testy do określania podgatunków, w przypadku nowych wykryć zalecane jest 

wykonanie testu MLST. W innych przypadkach, określenie podgatunków można wykonać przy użyciu 

specyficznych dla podgatunków markerów molekularnych (Pooler i Hartung, 1995; Hernandez-Martinez i 

inni,(2006); jednakże w przypadku nowych/nietypowych wyników należy wykonać test MLST. 

  

Opisane zostały następujące testy: 

• Test MLST wg Yuan i inni, ( 2010) pozwalajacy na określenie podgatunku izolatów został opisany w 

  Załączniku 10. 

• Test PCR oparty na starterach opisanych przez Hernandez - Martinez i inni, (2006) pozwala na określenie 

podgatunków: fastidiosa, multiplex i sandyi. Test ten może być wykonany zarówno jako simplex 

bezpośrednio w roślinach lub na izolatach (Załącznik 11) lub jako multiplex na izolatach (Załącznik 12). 

• Test PCR wg Pooler i Hartung (1995) został opisany w Załączniku 13. Test ten pozwala na określenie 

  izolatu jako podgatunku pauca. 

 

4.3. Test patogeniczności 

 

Weryfikacja patogeniczności X. fastidiosa jest czasami trudna i może trwać nawet kilka miesięcy. Test 

patogeniczności został opisany w Załączniku 14. 

 

4.4. Test biologiczny 

 

Test biologiczny na roślinie tytoniu (Nicotiana tabacum) opracowany przez Francis i inni, (2008) został 

opisany w Załączniku 15. Patogeniczność szczepów można ocenić przy wykorzystaniu N. tabacum, lecz nie 

zostało to sprawdzone w stosunku do wszystkich podgatunków. Pomimo że porównanie wirulencji pomiędzy 

izolatami, należącymi do różnych podgatunków, może być trudne z powodu braku skutecznego protokołu 

dotyczącego inokulacji oraz z powodu ograniczonej liczby roślin żywicielskich dla izolatów, szczepy X. 

fastidiosa wywołujące citrus variegated chlorosis  są zdolne do kolonizacji i powodują objawy oparzeliny 

liści na roślinach N. tabacum (Lopes i inni, 2000; Alves i inni, 2003), a izolaty X. fastidiosa uzyskane z 

migdałowca i winorośli wykazują różnice w kolonizacji i symptomatologii roślin tytoniu (Francis i inni, 

2008). 

 

5. Materiały referencyjne 

 

Szczepy referencyjne są dostępne w kolekcjach: 

CIRM-CFBP, Angers (Francja) 

BCCM/LMG Bacteria Collection, Ghent (Belgia) 

NCPPB, Fera, York (Wielka Brytania) 

Q-bank (http://www.q-bank.eu/) posiada sekwencje MutS dla prawidłowego udokumentowania gatunków i 

szczepów w kolekcjach. 

 

6. Sprawozdawczość i dokumentacja 
 

Wskazówki dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji zostały przedstawione w Standardzie EPPO 

PM7/77 (1) “Dokumentacja i sprawozdawczość dotyczące diagnostyki”. 

 

7. Spełnione kryteria 
 

Dostępne kryteria zostały dołączone do opisów testów. Dane walidacyjne są również dostępne w bazie 

danych EPPO dotyczącej ekspertyz diagnostycznych (http://dc.eppo.int), i zaleca się aby ta baza danych była 
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traktowana jako źródło dodatkowych informacji (np. bardziej szczegółowe informacje dotyczące 

specyficzności analitycznej, pełne raporty walidacyjne itd.). 

 

8. Informacje dodatkowe 
 

Dodatkowe informacje na temat tego organizmu można uzyskać z: 

Anses-LSV, Unit of bacteriology, virology and GMO, 7 rue Jean Dixmeras, 49044 Angers Cedex 01 

(Francja). Kontakt: B. Legendre (bruno.legendre@anses. fr) lub V. Olivier (valerie.olivier@anses. fr). 

Institute for Sustainable Plant Protection, CNR, Via Amendola, 122/D 70126 Bari (Włochy). 

Kontakt: D. Boscia (donato.boscia@psp. cnr.it), M. Saponari (maria.saponari@psp. cnr.it). 

 

9. Opinia na temat tego Protokołu Diagnostycznego 
 

Jeśli ktokolwiek ma jakieś uwagi na temat tego Protokołu Diagnostycznego lub któregoś z przedstawionych 

testów, lub może przedstawić dodatkowe dane walidacyjne do zawartych testów, którymi chciałby się 

podzielić należy skontaktować się pod adresem diagnostics@eppo.int. 

 

10. Zmiana Protokołu 
 

Coroczny przegląd ma na celu określenie potrzeb w zakresie rewizji Protokołów Diagnostycznych.  

Protokoły, które wymagają zmiany są zaznaczone na stronie internatowej EPPO.  Kiedy zmiany i poprawki 

są w druku, to również jest zaznaczone na stronie internetowej. 

 

11. Podziękowanie 
 

Protokół ten został pierwotnie opracowany przez M. Scortichini, Fruit Tree Research Centre, Rzym 

(Włochy). Obecna wersja została przygotowana przez Grupę Roboczą Ekspertów, w skład której wchodzą: 

M. Saponari i G. Loconsole Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council, Bari 

(Włochy). B. Legendre, V. Olivier, F. Poliakoff (French Agency for Food, Environmental and Occupational 

Health & Safety) Anses-LSV Angers (Francja). M. Bergsma-Vlami, National Reference Centre, National 

Plant Protection Organization, Wageningen (Holandia). R. Gottsberger Austrian Agency for Health and Food 

Safety (AGES), Wiedeń (Austria). T. Dreo, National Institute of Biology (NIB), Ljubljana (Słowenia). S. 

Loreti, Council of Agricultural Research and Economics – Plant Pathology Research Centre (CREAPAV), 

Rzym (Włochy). P. Mueller, Julius Kuhn Institut (JKI), Kleinmachnow (Niemcy). M. M. Lopez, Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencia (Hiszpania). Również wymienieni dalej eksperci 

także wnieśli swoje uwagi w trakie przygotowywania tej wersji protokołu: R. Almeida (University of 

California, US), E. Civerolo (USDA/ ARS, US, emerytowany), L. de la Fuente (Auburn University, US) oraz 

H. D. Coletta Filho (Citriculture Center Sylvio Moreira, Brazylia). Panel Diagnostyczny w zakresie 

Bakteriologii poddał recenzji tą rewizję w czerwcu 2016r. 
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Załącznik 1 – ELISA 

 

Instrukcja dotycząca wykonania testu ELISA została zawarta w Standardzie EPPO PM 7/101 „ Testy ELISA 

dla bakterii patogenicznych dla roślin” (EPPO, 2010). 

Materiał roślinny poddawany testom ELISA mogą stanowić liście (łącznie z ogonkami), gałązki lub 

gałęzie. 

Próbki można przygotować przez macerację liści w buforze ekstrakcyjnym (1:10, waga:obj.) 

używając moździerza i tłuczka lub homogenizator tkanki (np. Polytron, Homex, itp.). Próbki można również 

poddać homogenizacji poprzez mrożenie w ciekłym azocie. 

W przypadku gałązek i gałęzi należy usunąć korę,a łodygi pokroić na małe fragmenty i zmielić przy 

użyciu ostrzy jak to opisano powyżej. 

Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku niektórych gatunków roślin żywicielskich (np. Quercus, 

Platanus) lub innych próbek (z powodu innych mikroorganizmów) może pojawić sie wysoki sygnał tła 

powodujący reakcje fałszywie pozytywne (nie potwierdzane testami molekularnymi). W niektórych 

przypadkach problem ten można usunąć wykonując powierzchniową sterylizację próbek.  

 

1. Immunoenzymatyczny test (DAS)-ELISA  

 

Zestawy do wykrywania serologicznego X. fastidiosa mogą byś dostarczone przez różne firmy. 
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• Zestawy do testu ELISA firm Agritest i Loewe zostały zwalidowane na materiale roślinnym pobranym z 

oliwek, oleandra, migdałowca, cytrusów, dębu, winorośli oraz innych gatunków (np. chwastów) (Loconsole i 

inni,2014). 

 

Czułość analityczna 

Na podstawie testów wykonanych w Institute for Sustainable Plant Protection (Bari, Włochy) w 2015r. przy 

wykorzystaniu rozcieńczeń od 10
7 

do 10 jednostek tworzących kolonie/ ml
 
zawiesiny dezaktywowanej 

kultury bakterii w ekstrakcie z oliwki stwierdzono, że czułość analityczna zestawów firm Agritest i Loewe 

wynosi 10
4
 jednostek tworzących kolonie/ ml. 

 

Uwaga: Firma Loewe wykazała, że czułość analityczna sprawdzona przy użyciu dezaktywowanych 

komórek bakterii z czystej kultury izolatu o numerze DSMZ10026 wynosiła 10
4
, a w przypadku świeżych 

komórek bakterii pochodzących bezpośrednio z rośliny wynosiła 10
3
. 

 

Specyficzność analityczna 

Dane pochodzące z firmy Loewe 

Nie zanotowano żadnych reakcji krzyżowych z: 

Bakteriami: 2 Clavibacter michiganensis subsp., 2 Erwinia spp., 2 Pseudomonas spp., Ralstonia 

solanacearum, 2 Xanthomonas spp., Xylophilus ampelinus. 

Grzybami: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Pythium paroecandrum, Pythium ultimum, Rhizoctonia 

solani, Verticillium albo-atrum. 

 

Agritest: dane dostarczone przez Plant Pathology Research Centre (CREA-PAV, Rzym, Włochy) 

Specyficzność analityczną sprawdzono na 34 szczepach bakterii nie będących celem badania. 

Nie stwierdzono reakcji krzyżowych z następującymi patogenami roślin: 

Bakterie: 2 Agrobacterium tumefaciens biovar 1, 1 A. tumefaciens biovar 2, 2 Agrobacterium vitis; 1 

Brenneria populi, 1 Brenneria quercina, 1 Brenneria rubrifaciens; 1 Burkholderia andropogonis; 1 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis; 1 Erwinia amylovora, 1 Pantoea agglomerans; 2 Pantoea 

stewartii subsp. stewartii; 1 Pseudomonas amygdali, 2 Pseudomonas marginalis pv. marginalis, 1 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, 2 Pseudomonas syringae pv. syringae, 1 P. s. pv. garcae; 1 

Ralstonia solanacearum; 1 Xanthomonas arboricola pv. celebensis, 1 X. a. pv. corylina, 2 X. a. pv. 

juglandis, 2 Xanthomonas hortorum pv. pelargonii, 2 X. a. pv. pruni; 1 Xanthomonas campestris pv. citri, 1 

X. c. pv. populi, 1 X. c. pv. vesicatoria, 1 X. c. pv. viticola. 

 

Czułość diagnostyczna 

100% (w porównaniu z naturalnie zainfekowanymi próbkami). 

 

Specyficzność diagnostyczna 

100% (w porównaniu z naturalnie zainfekowanymi próbkami). 

 

• Zestaw ELISA z firmy Agdia 

Informacje dotyczące czułości analitycznej nie są jeszcze dostępne (w trakcie podsumowania). 

Specyficzność analityczna: zanotowano reakcje krzyżowe z: P. syringae pv. syringae, X. arboricola 

pv. pruni. 

Nie zanotowano reakcji krzyżowych z: 

Bakteriami: 2 Acidovorax spp., 2 Agrobacterium spp., Burkholderia glumae, 5 Clavibacter michiganensis 

pathovars, corn stunt spiroplasma, Curtobacterium flaccumfaciens subsp. poinsettiae, Dickeya chrysanthemi, 

2 Erwinia spp., 2 Pantoea spp., 2 Pectobacterium spp., 4 Pseudomonas spp., Ralstonia solanacearum, 
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Rhizobium radiobacter, Rhizobium rhizogenes, Spiroplasma citri, Stenotrophomonas maltophilia, 

Xanthomonas albilineans, 15 Xanthomonas spp. 

Grzybami: 1 Phytophthora sp., Pythium ultimum. 

 

2. DTBIA (bezpośredni bibułowy test immunologiczny wykonany z tkanki roślinnej) 

 

DTBIA został opracowany jako test przesiewowy do wykrywania na szeroką skalę bakterii X. fastidiosa w 

materiale roślinnym pobranym z drzew oliwnych wykazujących objawy chorobowe (Djelouah i inni,2014). 

Na membranie nitrocelulozowej odciskany jest sok ze świeżo przeciętych poprzecznie młodych gałązek, a 

następnie membrany inkubowane są ze specyficzną surowicą. Zaletą tej metody jest łatwość wykonania i 

opłacalność w zakresie odczynników i czasu pracy; membrany można wybarwiać bezpośrednio w polu, 

zapobiegając tym samym przemieszczaniu zainfekowanego materiału roślinnego na inne obszary. 

 

Dostępne zbadane kryteria 

Na podstawie analizy danych, wykonanej w Institute for Sustainable Plant Protection (Bari, Włochy), test 

DTBIA został oceniony jako przydatny do identyfikacji szczepu X. fastidiosa  CoDiRO w materiale 

pochodzącym z naturalnie zainfekowanych oliwek (12 próbek; 4 laboratoria) 

Wyniki testu DTBIA były przedstawione jako liczba odcisków wykazujących charakterystyczne 

purpurowe zabarwienie odciśniętych punktów. 

Porównano dwa różne zestawy (Agritest i Enbiotech), w skład których wchodziły różne przeciwciała 

do wykrywania bakterii. W przypadku instrukcji dostarczonej przez firmę Agritest, przed wykonaniem 

odcisków na membranie należy zgnieść świeżo przecięte fragmenty pędów. 

Postępując zgodnie z instrukcjami obydwu producentów, w czterech uczestniczących laboratoriach, 

próbki oliwek zostały prawidłowo skategoryzowane jako pozytywne i negatywne. Jednakże reakcje 

otrzymane z użyciem zestawu firmy Agritest były zdecydowanie silniejsze i łatwiejsze do oceny, nawet bez 

użycia mikroskopu służącego do obserwacji membrany z naniesionymi odciskami. 

 

 

Załącznik 2 – Test immunofluorescencji (IF)  

 

Instrukcja dotycząca wykonania testu IF została zawarta w Standardzie EPPO PM 7/97 „Testy 

immunofluorescencji pośredniej dla bakterii patogenicznych dla roślin” (EPPO, 2009). 

 

Zwykle test IF jest wykonywany z użyciem tkanki roślinnej, która została wcześniej mechanicznie 

zhomogenizowana w buforze ekstrakcyjnym (np. 50 mM bufor fosforanowy) lub wodzie demineralizowanej. 

Firma Loewe oferuje w sprzedaży przeciwciała poliklonalne. 

Specyficzność analityczna uzyskana na czystej kulturze bakterii (dane przedstawione przez dostawcę; 

Loewe) w stężeniu do 10
4
 jednostek tworzących kolonie/ ml (badania wykonane na komórkach bakterii z 

czystych kultur). 

Inkluzywność: 100% 

Liczba badanych szczepów X. fastidiosa: 5 (X. fastidiosa, X. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. multiplex, 

X. fastidiosa subsp. fastidiosa; CoDiRO, Lecce, Włochy). 

Wyłączność: 100% 

Liczba szczepów innych niż docelowe: 9 (Agrobacterium vitis, Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis, C. m. subsp. sepedonicus, Dickeya chrysanthemi, Pseudomonas syringae pv. syringae, 

Rhodococcus fascians, Xylophilus ampelinus, Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas campestris pv. 

campestris). 

Nie zaobserwowano reakcji krzyżowych. 
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Wstępny test dotyczący badań nad czułością diagnostyczną został wykonany w ramach warsztatów 

przeprowadzonych w Niemczech, w których brało udział 13 laboratoriów, wykorzystując naturalnie 

zainfekowane próbki roślin kawy. 

Czułość diagnostyczna 100% dla poziomu kontaminacji 10
4
 kom./ml. 

Powtarzalność: 100%. 

 

Załącznik 3 – ekstrakcja DNA 

 
W celu wykonania analiz molekularnych należy wykonać ekstrakcję DNA przy użyciu standardowych, 

komercyjnych, zestawów (np. Bextine i Child, 2007; Huang, 2009) lub buforu CTAB (Hendson i inni, 2001; 

Rodrigues i inni, 2003; de Souza i inni, 2003). W celu zbadania próbek roślin należących do różnych 

gatunków szeroko używane i zwalidowane przez liczne laboratoria Unii Europejskiej są następujące zestawy 

dostępne w sprzedaży: DNeasy Plant Mini Kit-based extraction (Qiagen), Modified DNeasy® mericon 
TM

 

Food Standard Protocol (Qiagen), QuickPick
TM

 SML Plant DNA Kit-based extraction (Bio-Nobile). Dane 

walidacyjne dostępne są w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO.  

 

1. Ekstrakcja DNA z materiału roślinnego 

 

Ekstrakcja z buforem CTAB 

 

Odważyć 0,5–1 g świeżych małych fragmentów nerwów, ogonków liściowych, blaszki liściowej lub gałązek 

(jeśli materiał został zliofilizowany odważyć ¼ tej ilości), umieścić tkankę roślinną w woreczkach do 

ekstrakcji lub w odpowiednich probówkach, dodać 5 ml buforu CTAB i zhomogenizować przy użyciu 

homogenizatora (np. Homex, Polytron, itp.). 

1 ml ekstraktu przenieść do mikroprobówek do wirowania o pojemności 1,5 ml i ogrzewać próbki w 

temperaturze 65°C przez 30 min., a następnie wirować przy prędkości 16 000 g przez 5 min. Przenieść 1 ml 

supernatantu do nowej 2 ml mikroprobówki do wirowania, w taki sposób aby nie przenieść resztek 

roślinnych.  Dodać 1 ml chloroform:isoamyl alcohol (24:1) i wymieszać dokładnie z próbką poprzez 

wstrząsanie. Po wirowaniu przy prędkości 16 000 g przez 10 min, przenieść 700 μl supernatantu do 

mikroprobówki do wirowania o pojemności 1,5 ml i dodać  490 μl (około 0,7 objętości) zimnego 2-

propanolu. Całość wymieszać przez dwukrotne odwrócenie probówki, inkubować próbkę w -20°C przez 20 

min. Wirowanie próbki przy prędkości 16 000 g przez 20 min pozwoli na uzyskanie osadu, który należy 

płukać przy użyciu 1 ml 70% etanolu. Wykonać dodatkowe wirowanie przy prędkości 16 000 g przez 10 min 

z alkoholem 70%.  Alkohol usunąć. Próbkę wysuszyć na powietrzu lub w próżni. Wysuszony osad zawiesić 

w 100–150 μl  buforu TE lub wodzie wolnej od RNazy i DNazy. 

 

 

Zestawy komercyjne 

 

• Ekstrakcja z wykorzystaniem zestawu DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) 

200 mg świeżych drobnych fragmentów nerwów lub ogonków liściowych umieścić w woreczkach do 

ekstrakcji i dodać bufor do lizy, a następnie zhomogenizować przy użyciu odpowiedniego 

wyposażenia (Polytron, Homex, itp.). Lizę oraz oczyszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

• Standardowy Protokół dla zestawu Modified DNeasy® Mericon
TM

 Food (Qiagen) 

Zestaw ten, przeznaczony do ekstrakcji całkowitego DNA z dużych próbek surowej lub 

przetworzonej żywności, został pomyślnie zaadaptowany do wykorzystywania w ekstrakcji wysokiej 

jakości DNA w szerokim spektrum gatunków roślin. W tym celu próbki materiału roślinnego 
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powinny stanowić 0,5 do 1 g świeżych drobnych fragmentów nerwów, ogonków liściowych, 

podstawy blaszki liściowej lub gałązek (w przypadku materiału zliofilizowanego pobrać 1/4 

wymienionej ilości). Pobraną tkankę roślinną umieścić w woreczkach ekstrakcyjnych lub 

odpowiednich probówkach, a następnie dodać 5 ml Food Lysis Buffer i zhomogenizować przy użyciu 

homogenizatora (np. Homex, Polytron, itp.); 1 ml uzyskanego soku przenieść do probówki o 

objętości 1,5 ml i inkubować 30 min w temp. 60°C. Następnie próbkę poddać dalszemu badaniu 

zgodnie z instrukcja producenta. Badanie można wykonać ręcznie lub automatycznie z użyciem stacji 

roboczej. 

 

• Ekstrakcja z wykorzystaniem QuickPick
TM

 SML Plant DNA Kit (Bio-Nobile) 

0,5–1 g świeżych drobnych fragmentów nerwów, ogonków liściowych, podstawy blaszki liściowej 

lub gałązek  zmiażdżyć w wodzie sterylnej (5 ml/ g), pozostawić na 15 min. lekko wytrząsając. 

Pobrać 250 μl ekstraktu roślinnego i wirować przez 20 min przy 20 000 g. Osad zawiesić w 75 μl 

buforu do lizy z 5 μl proteinazy K; dalej postępować zgodnie z instrukcją producenta. Ekstrakcję 

można wykonać ręcznie lub automatycznie. 

 

Wydajność ekstrakcji zależy od matrycy i została przedstawiona w dostępnych zbadanych kryteriach 

poszczególnych testów. 

 

W celu uniknięcia możliwych problemów związanych z inhibitorami, przypadku wszystkich testów PCR, 

zaleca się stosowanie oprócz nierozcieńczonego DNA również rozcieńczenia 10-cio i 100-u krotne. 

 

 

2. Ekstrakcja DNA z wektorów 

 

Ekstrakcja z użyciem buforu CTAB 

 

W przypadku małych wektorów (np. Philaenus) można użyć łącznie 1–5 głów, a w przypadku dużych 

wektorów (np. Cicadella viridis lub Cicada orni) wystarczająca jest jedna głowa owada (z głów należy 

usunąć oczy). 

Pojedynczą głowę owada lub próbkę zbiorczą, składającą się z 5 głów pozbawionych oczu, 

zhomogenizować w probówce o pojemności 2 ml z 1-2 wolframowymi karbidowymi kulkami (przez 

maksymalnie 15–20 s z częstotliwością 24 cykli na sekundę, przy użyciu Mill300 Qiagen mixer/Tissue Lyser 

II Qiagen lub podobnego wyposażenia). Dodać 500 µl buforu CTAB do probówki i dobrze wymieszać 

poprzez wstrząsanie lub worteksowanie. Ogrzewać próbkę w temp. 65°C przez 30 min. Dodać 500 µl 

chloroform: isoamyl alcohol 24:1 i ponownie wymieszać  próbkę poprzez wstrząsanie lub worteksowanie. Po 

wirowaniu przy prędkości 16 000 g przez 10 min, przenieść 400 µl supernatantu do probówki o pojemności 

1,5 ml i dodać 280 µl (około 0,7 objętości) zimnego 2- propanolu. Po wymieszaniu przez dwukrotne 

odwrócenie probówki próbkę inkubować w temp.-20°C przez 20 min. Wirowanie próbki przy prędkości 16 

000 g przez 20 min pozwoli na uzyskanie osadu, który należy płukać przy użyciu 1 ml 70% etanolu. 

Wykonać dodatkowe wirowanie przy prędkości 16 000 g przez 10 min z alkoholem 70%.  Alkohol usunąć. 

Próbkę wysuszyć na powietrzu lub w próżni. Wysuszony osad, w zależności od ilości materiału wyjściowego 

(jedna głowa owada czy próbka złożona z kilku głów),  zawiesić w 30–80 μl  buforu TE lub wodzie wolnej 

od RNazy i DNazy. 

 

Zestawy komercyjne 

 

Do ekstrakcji DNA z owadów dostępnych jest kilka zestawów komercyjnych (np. prepGEM
TM

 Insect, 

ZyGEM, Solana Beach, CA, USA; E.Z.N.A.
®
 Insect DNA Kit, Omega Bio-Tek, Norcross, GA, USA; 
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EZgene
TM

 Insect gDNA Kit); jednakże nie wykonano do tej pory w regionie EPPO żadnych badań 

doświadczalnych aby zastosować te zestawy do wykrywania X. fastidiosa.  

 

Dane walidacyjne zestawu QuickPick
TM

 zostały umieszczone w bazie danych Ekspertyz 

Diagnostycznych EPPO. 

W przypadku testu LAMP (Załącznik 7), owady są poddawane badaniu bezpośrednio, bez ekstrakcji 

DNA. 

 

Załącznik 4 – Konwencjonalny PCR (Minsavage i inni.,1994) 

 
1. Informacje ogólne 

 

1.1 Ten konwencjonalny PCR jest odpowiedni do wykrywania i identyfikacji X. fastidiosa. 

1.2 Test ten został opracowany przez Minsavage i inni., (1994). 

1.3 Poszukiwana sekwencja jest zlokalizowana na końcu 3’ genu rpoD, czynnika kodującego 

      podjednostkę sigma-70 polimerazy RNA. 

1.4 Wielkość produktu amplifikacji: 733 pz. 

1.5 Sekwencja startera przedniego RST31:  5’- GCGTTAATTTTCGAAGTGATTCGATTGC-3’; 

sekwencja startera tylnego RST33: 5’-CACCATTCGTATCCCGGTG-3’. 

 

2. Metody 

 

2.1. Ekstrakcja i oczyszczanie kwasów nukleinowych 

 

2.1.1 Matryce: rośliny, owady lub zawiesina czystej kultury. 

2.1.2 Procedura ekstrakcji z roślin i owadów została przedstawiona w Załączniku 3. 

2.1.3 W przypadku czystej kultury, pojedynczą kolonię czystej kultury zawiesić w około 1 ml 

         wody o czystości molekularnej; lizę wykonać w temp. 100°C przez 5 min. 

2.1.4 Ekstrakty zawierające kwasy nukleinowe można przechowywać w temp. 4°C do 

                  natychmiastowego użycia lub w temp.-20°C do użycia w późniejszym terminie. 

 

2.2. Konwencjonalny PCR 

 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

Warunki reakcji przedstawione poniżej są stosowane w Anses (Francja). Inne 

mieszaniny reakcyjne i warunki PCR (nie przedstawione w tym Protokole  

Diagnostycznym) dały podobne wyniki. 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Woda o czystości 

molekularnej* 

Nie dotyczy 18,6 Nie dotyczy 

Taq DNA Polymerase bufor 

(Invitrogen)  

10x 2,5 1x 

MgCl2  50mM 0,75 1,5mM 

dNTP’s  20 mM 0,25 0,2mM 

Starter RST31 20 µM 0,375  0,3 µM 

Starter RST33 20 µM 0,375  0,3 µM 
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Platinum Taq DNA 

polymerase (Invitrogen) 

5U/μl
 

0,15 0,03 U/ μl 

Łącznie  23  

Genomowe DNA z 

ekstraktu tkanki roślinnej 

lub zawiesiny bakterii  

2 

Objętość całkowita 25 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

 

2.2.2 Warunki reakcji PCR 

95°C przez 1 min następnie 40 cykli (95°C przez 30 s, 55°C przez 30 s, 72°C przez 45 s), 

końcowy etap 72°C przez 5 min. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1  Kontrole 

 

Zamiast żywych kultur bakterii, jako kontrole pozytywne można użyć dezaktywowane kultury lub lizaty X. 

fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników badań należy dołączyć, do każdej serii ekstrakcji 

kwasów nukleinowych oraz amplifikacji poszukiwanego organizmu i poszukiwanych kwasów 

nukleinowych, odpowiednie następujące kontrole (zewnętrzne): 

 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów 

nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja przede wszystkim w przypadku 

próbek z matrycą nie zainfekowaną lub gdy nie jest dostępny bufor ekstrakcyjny do oczyszczania. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja z materiału roślinnego, który zwiera 

organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji (PIC) dla każdego gatunku roślin, 

które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: DNA X. 

  fastidiosa wyizolowanego z zawiesiny o gęstości około 10
7
 jednostek tworzących kolonie/ ml. 

 

3.2 Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

• NIC oraz NAC nie powinny produkować amplikonów 

• PIC oraz PAC powinny produkować amplikony o oczekiwanej wielkości.  

Jeśli te warunki zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzyma się amplikony o wielkości 733 pz 

• Test należy uznać za negatywny jeśli nie otrzyma się żadnych prążków lub otrzyma sie prążek (prążki) 

  innej wielkości. 

• Testy należy powtórzyć w przypadku otrzymania wyników wątpliwych lub niejasnych. 
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4 Niezbędne informacje proceduralne 

 

Otrzymane z Anses (Francja) używając zestawu DNeasy® Plant mini kit (Qiagen): 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

   Vitis vinifera: ≈ 10
2
 bakterii na ml 

   Prunus persica: 10
2
 bakterii na ml 

   Citrus sinensis: ≈10
3
 bakterii na ml 

   Coffea arabica: ≈ 10
4
 bakterii na ml (rozcieńczenie DNA 1/10) 

   Coffea canephora: ≈ 10
3
–10

4
 bakterii/ ml (otrzymano niespecyficzne prążki około 750 pz; 

    oczekiwany prążek 733 pz) 

   Powyższa koncentracja daje prawdopodobieństwo wykrycia 100%. 

4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

(Numery użytych szczepów są dostępne w dokumentach walidacyjnych w bazie danych Ekspertyz    

Diagnostycznych EPPO sekcja walidacji http://dc.eppo.int/validationlist.php) 

Inkluzywność: 100% testów wykonanych na 10 szczepach (X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. 

fastidiosa subsp. pauca, X. fastidiosa subsp. sandyi, X. fastidiosa subsp. multiplex). 

Wyłączność: 100% testów wykonanych na 16 szczepach nie poszukiwanych (Xylophilus ampelinus, 

15 Xanthomonas spp.). 

4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

   Vitis vinifera: 80% 

   Prunus persica: 92% 

   Citrus sinensis: 98% 

   Coffea arabica: 94% 

   Coffea canephora: 89% 

4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

   Nie dostępne. 

4.5 Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

   Vitis vinifera: 81% 

   Prunus persicae: 81% 

   Citrus sinensis: 82% 

   Coffea arabica: 81% 

   Coffea canephora: 74% 

Porównanie matryc sztucznie skontaminowanych bakteriami o koncentracji od 10
1
 do 10

6
 bakterii na ml: 21 

próbek matrycy, 63 ekstrakcje DNA na matrycy, 126 amplifikacji na matrycy. (W przypadku drzew 

pomarańczy 18 próbek matrycy, 54 ekstrakcje DNA na matrycy, 108 amplifikacji na matrycy.) 

4.6 Dane dotyczące specyficzności diagnostycznej 

   Citrus sinensis: 100% 

   Coffea arabica: 100% 

   Coffea canephora: 100% 

4.7 Dodatkowe informacje 

W 2014 roku zostały przeprowadzone dodatkowe badania na nowym zestawie próbek sztucznie 

skontaminowanych. 

Informacje proceduralne 

   Czułość analityczna (ze 100% prawdopodobieństwem wykrycia dotyczy tylko kawy i pomarańczy): 

   Coffea spp: ≈ 10
4
 bakterii na ml (100%: 4 laboratoria/4) 

   Olea europaea: ≈ 10
6
 bakterii na ml (3 laboratoria/4) 

   Vitis vinifera: ≈ 10
6
 bakterii na ml (2 laboratoria/4) 

   Citrus sinensis: ≈ 10
2
 bakterii na ml (100%: 4 laboratoria/4) 

   Prunus persica: ≈ 10
4
 bakterii na ml (3 laboratoria/4) 
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Czułość diagnostyczna (w oparciu o wyniki uzyskane na próbkach skontaminowanych, o następującej 

koncentracji): 

Coffea spp: 70% (10
2
–10

4
 bakterii na ml) 

Olea europaea: 30% (10
4
–10

6
 bakterii na ml) 

Vitis vinifera: 40% (10
4
–10

6
 bakterii na ml) 

Citrus sinensis: 80% (10
1
–10

3
 bakterii na ml) 

Prunus persica: 60% (10
2
–10

4
 bakterii na ml) 

Uwaga: Wyniki uzyskane przez kilka laboratoriów różnią się od tych, które uzyskano podczas 

podsumowania wyników testów międzylaboratoryjnych, głównie dotyczy to winorośli 

(zróżnicowanie w zależności od matrycy?) 

TPS (analiza uzyskanych wyników testów) wykonanych po ekstrakcji z użyciem zestawu firmy 

Qiagen (DNeasy Plant Mini Kit) 

Specyficzność diagnostyczna: 100% 

Odtwarzalność: 84% 

Powtarzalność: 95% (od 88–100% odpowiednio dla 4 laboratoriów) 

4 próbki dla matrycy 

2 ekstrakcje dla próbki 

2 amplifikacje dla ekstraktu DNA. 

 

Dodatkowe dane walidacyjne 

 

Dane proceduralne uzyskane z innych laboratoriów, które stosowały procedurę wg Minsavage i inni, (1994) 

z lekko zmienioną mieszaniną reakcyjną, są dostępne i można je uzyskać z bazy danych Ekspertyz 

Diagnostycznych EPPO (http://dc.eppo.int/validationlist. php). 

Badania walidacyjne z użyciem nieeuropejskich szczepów X. fastidiosa (Harper i inni, 2010) 

wykazały, że starter Rst31/33 nie jest w stanie wykryć następujących amerykańskich szczepów 

wyizolowanych z winorośli oraz dębów: X. fastidiosa, Vitis vitifolia, US (PD0001); X. fastidiosa, V. vitifolia, 

US (R. Almeida); X. fastidiosa, V. rotundifolia, US (C. Chang); X. fastidiosa, Quercus laevis, US 

(OAK0023); X. fastidiosa, Quercus rubra, US (OAK0024); X. fastidiosa, Quercus rubra, US (C. Chang). 

 

 

Załącznik 5 – testy Real-time PCR (wg. Francis i inni, 2006) 

 
(A) Wersja z SYBR green  

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1 Ten test PCR jest odpowiedni dla wykrywania i identyfikacji Xylella fastidiosa. 

1.2 Test ten oparty jest na metodzie Francis i inni, (2006). 

1.3 Docelową sekwencją jest konserwowana sekwencja genu hipotetycznego białka HL. 

1.4 Wielkość amplikonu: 221 pz. 

1.5 Starter przedni HL5 o sekwencji: 5’AAGGCAATAAACGCGCACTA-3’; starter tylny HL6  o 

     sekwencji: 5’-GGTTTTGCTGACTGGCAACA-3’. 

1.6 Lightcyklery użyte do testów Real-time PCR, które stosowano w badaniach walidacyjnych 

     przedstawionych poniżej to: Applied Biosystems ® 7500 Fast, Thermo-Fisher Scientific lub CFX 

     9600, Bio-Rad. 

 

2. Metody 

 

http://dc.eppo.int/validationlist
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2.1. Ekstrakcja i oczyszczenie kwasów nukleinowych 

 

2.1.1 Matryce: roślina, owady lub zawiesina czystej kultury bakterii. 

2.1.2 Procedury dotyczące ekstrakcji z roślin i owadów zostały zawarte w Załączniku 3. 

2.1.3 W przypadku zawiesiny czystej kultury bakterii, należy zawiesić pojedynczą kolonię świeżej 

czystej kultury bakterii w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, a następnie wykonać lizę w     

100°C przez 5 min. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

  bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie. 

 

2.2. Real-time PCR 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Woda o czystości 

molekularnej* 

Nie określone 3,88 Nie określone 

SYBER Select Master Mix 

(Applied Biosystems) 

2x 5,5 1x 

Starter przedni (HL5) 10 µM 0,31  0,28 µM 

Starter tylny (HL6) 10 µM 0,31  0,28 µM 

Łącznie  10  

Zawiesina bakterii lub 

ekstrakt DNA 
1 

Objętość całkowita 11 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

 

2.2.2. Warunki reakcji PCR 

Wstępna inkubacja w temp. 95°C przez 5 min. następnie 40 cykli (95°C przez 20 s oraz 

60°C przez 40 s); analiza krzywej topnienia jest wykonana natychmiast po amplifikacji, 

po zebraniu danych w temperaturze w zakresie powyżej 65–95°C w odstępach co 0,5°C. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów 

nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja przede wszystkim w przypadku 

próbek z matrycą nie zainfekowaną lub gdy nie jest dostępny czysty bufor ekstrakcyjny. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja z materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 
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skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji (PIC) dla każdego gatunku roślin, 

które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać wyekstrahowane z poszukiwanego 

organizmu kwasy nukleinowe, całkowite kwasy nukleinowe wyekstrahowane z porażonej tkanki rośliny 

żywicielskiej, amplifikowane DNA całego genomu lub kontrolę syntetyczną (np. sklonowany produkt 

PCR). PAC powinna być bliska granicy wykrywalności w przypadku testów PCR nie wykonanych na 

wyizolowanych organizmach.  

 

Alternatywne pozytywne kontrole wewnętrzne (IPCs) mogą zawierać: 

• Specyficzną amplifikację lub koamplifikację endogenicznego kwasu nukleinowego, przy użyciu 

konserwowanych starterów, które amplifikują konserwowane kwasy nukleinowe organizmów innych niż 

poszukiwany, które również znajdują się w próbce (np. roślinna oksydaza cytochromowa genu lub 

eukariotyczny 18S rDNA). 

• Amplifikację próbek sztucznie skontaminowanych egzogennym kwasem nukleinowym (sekwencja 

kontrolna), który nie ma żadnych powiązań z poszukiwanym kwasem nukleinowym (np. syntetyczne 

wewnętrzne kontrole amplifikacji) lub amplifikację powtórnej próbki skontaminowanej poszukiwanym 

kwasem nukleinowym. 

 

Inne możliwe kontrole: 

• Kontrola inhibicji (IC), w celu monitorowania efektów inhibicji wprowadzonych przez ekstrakt kwasu 

nukleinowego. Należy użyć tej samej matrycy skontaminowanej kwasem nukleinowym pozyskanym z 

poszukiwanego organizmu. 

 

3.2. Interpretacja wyników 

Weryfikacja kontroli: 

• Dla PIC oraz PAC (jak również IC oraz IPC jeśli zostaną zastosowane) należy wykreślić krzywą 

amplifikacji. 

• NIC oraz NAC nie powinny dać produktu amplifikacji. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzymano wykładniczą krzywą amplifikacji oraz specyficzne punkty 

topnienia o wielkości 83–85. 

• Test należy uznać za negatywny jeśli nie otrzymano odpowiedniej krzywej amplifikacji lub otrzymano 

niewłaściwą krzywą. Należy zwrócić uwagę, że często krzywe dla których wartości Ct (cycle threshold )są  

pomiędzy 35 a 40 nie wykazują charakterystycznego kształtu. W takim przypadku wynik interpretuje się 

jako nieokreślony. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskano wyniki niejasne lub wątpliwe. 

 

4. Dostępne zbadane kryteria 

 

Dane dostarczone przez Plant Pathology Research Centre (CREAPAV, Rzym, Włochy), we współpracy z 

Institute for Sustainable Plant Protection (CNR-IPSP, Bari, Włochy). 

Ekstrakcja DNA : CTAB 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

Ekstrakt roślinny Olea europaea sztucznie skontaminowany dziesięciokrotnymi rozcieńczeniami 

zawiesiny izolatu X. fastidiosa subsp. pauca CoDiRo: ≈ 10 jednostek tworzących kolonie/ ml.             
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4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej  

Numery szczepów są dostępne w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO na stronach 

dotyczących walidacji (http://dc.eppo.int/validationlist.php). 

Wyłączność: 100%. Oparta na 34 szczepach innych niż poszukiwany: 3 Xanthomonas arboricola 

pv. pruni, 1 X. arboricola pv. juglandis, 2 X. arboricola pv. fragariae, 1 X. arboricola pv. corylina, 

1 X. arboricola pv. celebensis, 1 Xanthomonas axonopodis pv. citri, 1 Xanthomonas campestris pv. 

campestris, 1 X. campestris pv. populi, 2 Xanthomonas hortorum pv. pelargonii,3 Pseudomonas 

savastanoi pv. savastanoi, 1 Pseudomonas marginalis, 4 Pseudomonas syringae pv. syringae, 4 

Brenneria (ssp. rubrifaciens, quercina, salicis, populi), 2 Pantoea stewartii, 1 Pantoea 

agglomerans, 1 Erwinia amylovora, 3 Agrobacterium tumefaciens, 2 Rhizobium vitis. Xanthomonas 

arboricola pv. Celebensis oraz Brenneria populi dała krzywą amplifikacji odpowiadającą 

wartościom punktów topnienia odpowiednio w temp. 87°C i 87.5°C. Pantoea agglomerans, 

Brenneria quercina, Pseudomonas marginalis oraz Xanthomonas hortorum pv. pelargoni dały 

krzywą amplifikacji nie zgodną z punktami topnienia. 

4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

   Olea europaea: 100% 

4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

   Olea europaea: ekstrakcja: 100% 

4.5 Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

   Olea europaea: 100% 

4.6 Dane dotyczące precyzji 

   Olea europaea: 96% 

 

(B) Modyfikacja Taqman 

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1 Ten test PCR jest odpowiedni do wykrywania i identyfikacji bakterii X. fastidiosa. 

1.2 Test ten oparty jest na metodzie opracowanej przez Francis i inni, (2006). Zmodyfikowany 

protokół został opracowany przez National Institute of Biology, Słowenia (2007, dane 

nieopublikowane). 

1.3 Poszukiwaną sekwencją jest konserwowana sekwencja genu hipotetycznego białka HL. 

1.4 Wielkość amplikonu: 221 pz. 

1.5 Starter przedni HL5 sekwencja: 5’-AAGGCAATAAACGCGCACTA- 3’; starter tylny HL6 

sekwencja: 5’-GGTTTTGCTGACTGGCAACA-3’; sekwencja sondy: 5’FAM/-

TGGCAGGCAGCAACGATACGGCT-/ BHQ1/3’. 

1.6 Przedstawione poniżej dane walidacyjne zostały opracowane przy użyciu systemu do Real-time 

      PCR: ViiATM 7 Real-Time PCR System, Thermo Fisher Scientific. 

1.7 Automatyczny punkt odcięcia wynosi 0,1. 

 

2. Metody 

 

2.1 Ekstrakcja i oczyszczenie kwasu nukleinowego 

 

2.1.1 Matryce: rośliny, owady oraz zawiesiny czystych kultur bakterii. 

2.1.2 Procedura ekstrakcji z roślin została przedstawiona w Załączniku 3. 

2.1.3 W przypadku zawiesiny czystej kultury bakterii, należy zawiesić pojedynczą kolonię świeżej 

czystej kultury bakterii w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, a następnie wykonać lizę w   

100°C przez 5 min. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 
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         bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie. 

2.2. Real-time PCR 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Woda o czystości 

molekularnej* 

Nie określone 1 

 

Nie określone 

Real-time PCR buffer 

(TaqMan® Universal PCR 

Master Mix, Thermo 

Fisher Scientific,2x) 

2x 5 1x 

Starter przedni (HL5) 10 µM 0,9  0,9 µM 

Starter tylny (HL6) 10 µM 0,9  0,9 µM 

Sonda 1 10 µM 0,2 0,2 µM 

Łącznie  8  

Zawiesina bakterii lub 

ekstrakt DNA 
2 

Objętość całkowita 10 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

 

2.2.2 Warunki reakcji PCR  

Wstępna inkubacja (etap UNG) w temp. 50°C przez 2 min, wstępna denaturacja w temp. 95°C 

przez 10 min, następnie 45 cykli (95°C przez 15 s oraz 60°C przez 60 s). Szybkość 

ogrzewania i chłodzenia: standardowy tryb temperaturowy, odpowiadający ±1,6°C w 

przypadku urządzenia 7900HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems) oraz 

ViiATM 7 Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific). 

  

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

  

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów 

nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja przede wszystkim w przypadku 

próbek z matrycą nie zainfekowaną lub gdy nie jest dostępny czysty bufor ekstrakcyjny. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja z materiału roślinnego, który zwiera  

organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji (PIC) dla każdego gatunku roślin, 

które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 
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z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać wyekstrahowane z poszukiwanego 

organizmu kwasy nukleinowe, całkowite kwasy nukleinowe wyekstrahowane z porażonej tkanki rośliny 

żywicielskiej, amplifikowane DNA całego genomu lub kontrolę syntetyczną (np. sklonowany produkt 

PCR). Wartość PAC powinna być bliska granicy wykrywalności w przypadku testów PCR nie 

wykonanych na wyizolowanych organizmach. 

 

 Alternatywne wewnętrzne kontrole pozytywne (IPC)  mogą zawierać: 

 

• Specyficzną amplifikację lub koamplifikację endogenicznego kwasu nukleinowego, przy użyciu 

konserwowanych starterów, które amplifikują konserwowane kwasy nukleinowe organizmów innych niż 

poszukiwany, które również znajdują się w próbce (np. roślinna oksydaza cytochromowa genu lub 

eukariotyczny 18S rDNA). 

• Amplifikację próbek sztucznie skontaminowanych egzogennym kwasem nukleinowym (sekwencja 

kontrolna), który nie ma żadnych powiązań z poszukiwanym kwasem nukleinowym (np. syntetyczne 

wewnętrzne kontrole amplifikacji) lub amplifikacją powtórnej próbki skontaminowanej poszukiwanym 

kwasem nukleinowym. 

 

Inne możliwe kontrole: 

• Kontrola inhibicji (IC) w celu monitorowania efektów inhibicji wprowadzonych przez ekstrakt kwasu 

nukleinowego. Należy użyć tej samej matrycy skontaminowanej kwasem nukleinowym pozyskanym z 

poszukiwanego organizmu. 

 

3.2. Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

• PIC oraz PAC (jak również IC oraz IPC jeśli zostaną zastosowane) należy wykreślić krzywą amplifikacji. 

• NIC oraz NAC nie powinny dać produktu amplifikacji. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzymano wykładniczą krzywą amplifikacji. 

• Test należy uznać za negatywny jeśli nie otrzymano odpowiedniej krzywej amplifikacji lub otrzymana 

Krzywa nie jest wykładnicza. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskano wyniki niejasne lub wątpliwe. 

 

4. Dostępne zbadane kryteria 

 

Dane dostarczone przez NIB (Słowenia), DNA extraction QuickPick Plant Mini Kit. 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

Określone na podstawie rozcieńczeń DNA X. fastidiosa. Najniższa przebadana koncentracja, dla 

której wszystkie powtórzenia były pozytywne i wynosiły 2,6, 3,2 oraz 3,5 [raport (kopie DNA 

poszukiwanego organizmu na ml), określone za pomocą digital PCR używając tych samych 

starterów i sond jak w teście Real-time PCR, i odpowiadająca koncentracji komórek na ml], 

odpowiednio dla szczepów CoDiRO X. fastidiosa subsp. multiplex, X. fastidiosa oraz X. fastidiosa 

subsp. pauca. Materiał roślinny (sztucznie skontaminowany): 94% określono w materiale 

roślinnym przygotowanym jak w przypadku badania materiału z objawami (31/33) 

skontaminowanego bakteriami X. fastidiosa w ilości 10
5
 komórek na ml oraz 100% określono w 

materiale roślinnym przygotowanym jak w przypadku materiału nie wykazującego objawów 

chorobowych (3/ 3) skontaminowanego bakteriami X. fastidiosa w ilości 10
5
 komórek na ml. 
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Szczegóły dotyczące przygotowania skontaminowanych próbek przedstawiono w raporcie 

walidacyjnym dostępnym w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO w sekcji dotyczącej 

walidacji testów diagnostycznych Xylella fastidiosa [LabID NIB-FITO, pliki uzupełniające dane 

walidacyjne dotyczące modyfikowanego testu Real-time PCR do wykrywania Xylella fastidiosa 

zaadaptowanego z metodyki Francis i inni, (2006) (nr D0002/16)]. 

4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

Numery szczepów są dostępne w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO na stronach 

dotyczących walidacji w sekcji walidacja (http://dc.eppo.int/validationlist.php). 

100% inkluzywności. Przebadano cztery szczepy CoDiRO X. fastidiosa: X. fastidiosa subsp. 

fastidiosa, X. fastidiosa subsp. multiplex, X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa oraz X. 

fastidiosa subsp. pauca. 

100% wyłączności: Xylophilus ampelinus oraz pięć niezidentyfikowanych bakterii wyizolowanych 

z roślin oliwek; DNA wyizolowano ze zdrowych roślin oliwki, oleandra, rozmarynu oraz lawendy. 

4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

Brak danych. 

 

4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

97% w odniesieniu do koncentracji około 10
5
 komórek bakterii na ml ekstraktu roślinnego. 

 

Dodatkowe dane walidacyjne 

 

Badania walidacyjne z użyciem nieeuropejskich szczepów X. fastidiosa (Harper i inni, 2010 oraz Li i 

inni, 2013) wykazały, że starter HL5/6 nie nadaje się do wykrywania niektórych amerykańskich 

szczepów z Morus alba (morwa, US MUL), Acer negundo (klon jesionolistny, US BE1), Quercus 

rubra (dąb czerwony, US OAK0024) i Liquidambar styraciflua (ambrowiec balsamiczny, US) oraz 

jednego szczepu brazylijskiego z Citrus sinensis (słodka pomarańcza, Brazylia 20-1381). 

 

 

Załącznik 6 – Real-time PCR (Harper i inni, 2010; poprawka 2013) 

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1 Ten test PCR jest odpowiedni do wykrywania i identyfikacji bakterii X. fastidiosa. 

1.2 Test ten oparty jest na metodzie opracowanej przez Harper i inni, (2010, poprawka 2013). 

1.3 Poszukiwana sekwencja zlokalizowana jest na poziomie genu kodującego białko rimM 

odpowiedzialnego za podjednostkę 16S rRNA. Sekwencja startera przedniego XF-F: 5’- 

CACGGCTGGTAACGGAAGA-3’; sekwencja startera tylnego XF-R : 5’-

GGGTTGCGTGGTGAAATCAAG- 3’; sonda XF-P o sekwencji: 5’-6-FAM –TCG CAT CCC 

GTG GCT CAG TCC-BHQ-1-3’. 

1.4 Do uzyskana danych walidacyjnych przedstawionych poniżej użyto urządzeń do testu Real-time 

PCR: Applied Biosystems®7500 Fast, ThermoFisher Scientific (Anses) lub CFX 96 Bio- Rad 

(Anses, ISPP oraz CREA). 

 

2. Metody 

 

2.1. Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

 

2.1.1 Matryce: rośliny, owady lub czyste kultury. 

2.1.2 Procedury ekstrakcji z roślin i owadów zostały przedstawione w Załączniku 3. 

2.1.3 W przypadku czystych kultur należy użyć 2 μl zawiesiny bakterii, lizę należy wykonać w 
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temp. 100°C przez 5 min. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie.  

 

2.2. Real-time PCR 

 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Woda o czystości 

molekularnej* 

Nie określone 6,48 

 

Nie określone 

TaqMan Fast Universal 

Master Mix (Applied 

Biosystems) 

2x 10 1x 

Starter przedni (XF-F) 10 µM 0,6  0,3 µM 

Starter tylny (XF-R) 10 µM 0,6  0,3 µM 

Sonda 1 (XF-P) 10 µM 0,2 0,1 µM 

BSA 50 µg/µl 0,12 0,3 µg/µl 

Łącznie  18  

Zawiesina bakterii lub 

ekstrakt DNA 
2 

Objętość całkowita 20 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

 

 

2.2.2 Warunki reakcji PCR 

Wstępna inkubacja w temp. 50°C przez 2 min., później 10 min. w temp. 95°C, a następnie 40 

cykli (94°C przez 10 s oraz 62°C przez 40 s). Szybkość wzrostu temperatury: 5°C /s. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować kultury inaktywowane lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów 

nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja czystego buforu ekstrakcyjnego. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji (PIC) dla każdego gatunku roślin, 

które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 
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• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: woda o czystości molekularnej, 

która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: dodać kwasy 

nukleinowe szczepu referencyjnego X. fastidiosa np. do reakcji PCR.  

 

3.2 Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

• Krzywe amplifikacji PIC oraz PAC powinny być wykładnicze. 

• Kontrole NIC oraz NAC nie powinny dać produktu amplifikacji. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzymano wykładniczą krzywą amplifikacji. 

• Test należy uznać za negatywny jeśli nie otrzymano odpowiedniej krzywej amplifikacji lub otrzymana 

Krzywa nie jest wykładnicza. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskano wyniki niejasne lub wątpliwe. 

 

4.Dostępne zbadane kryteria 

 

(A) Anses (Angers, Francja) 

 

Ekstrakcja DNA przy użyciu zestawu QuickPick
TM

 Plant DNA kit (BioNobile) może być wykonana 

ręcznie lub automatycznie przy użyciu urządzenia KingFisher
TM

 ml (Thermo Scientific). 

A4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej: 

Vitis vinifera: ekstrakcja wykonana mechanicznie ≈ 10
3
 bakterii na ml; ekstrakcja wykonana 

ręcznie ≈  10
3
 bakterii na ml  

Citrus spp: ekstrakcja wykonana mechanicznie ≈ 10
2
 bakterii na ml; ekstrakcja wykonana ręcznie 

≈  10
2
 bakterii na ml  

Olea europaea: ekstrakcja wykonana mechanicznie ≈ 10
5
 bakterii na ml; ekstrakcja wykonana 

ręcznie ≈  10
5
 bakterii na ml  

Powyższe koncentracje bakterii dały prawdopodobieństwo wykrycia 100%. 

 

       A4.2 Dane analityczne dotyczące specyficzności: 

Numery szczepów są dostępne w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO na stronach 

dotyczących walidacji w sekcji walidacja (http://dc.eppo.int/validationlist.phphttp:// 

dc.eppo.int/validationlist.php). 

100% inkluzywności określono na podstawie wykorzystania 19 szczepów docelowych należących 

do X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. pauca, X. fastidiosa subsp. sandyi, X. 

fastidiosa subsp. multiplex. 

100% wyłączności określono na podstawie 29 szczepów nie będących docelowymi: 16 

Xanthomonas spp., 1 Xylophilus ampelinus, 1 ‘Candidatus’ Liberibacter asiaticus, 1 ‘Candidatus’ 

Liberibacter africanus, 6 saprofitycznych bakterii wyizolowanych z Coffea spp. oraz 4 

saprofityczne bakterie wyizolowane z Citrus sinensis. Nie zaobserwowano reakcji krzyżowych. 

        A4.3 Dane dotyczące powtarzalności: 

Vitis vinifera: ekstrakcja wykonana mechanicznie 96%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Citrus spp.: ekstrakcja wykonana mechanicznie 100%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Olea europaea: ekstrakcja wykonana mechanicznie 100%; ekstrakcja wykonana ręcznie 88% 

        A4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

Wszystkie matryce: ekstrakcja wykonana mechanicznie 98%; ekstrakcja wykonana ręcznie 90% 

        A4.5 Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

http://dc.eppo.int/validationlist.phphttp:/
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Vitis vinifera: ekstrakcja wykonana mechanicznie 94%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Citrus spp.: ekstrakcja wykonana mechanicznie 100%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Olea europaea: ekstrakcja wykonana mechanicznie 67%; ekstrakcja wykonana ręcznie 50% 

        A4.6 Dane dotyczące precyzji 

Vitis vinifera: ekstrakcja wykonana mechanicznie 96%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Citrus spp.: ekstrakcja wykonana mechanicznie 100%; ekstrakcja wykonana ręcznie 100% 

Olea europaea: ekstrakcja wykonana mechanicznie 75%; ekstrakcja wykonana ręcznie 63% 

 

(B) Institute for Sustainable Plant Protection (Bari, Włochy) 

 

Ekstrakcja DNA: zestaw DNeasy Mericon Food Kit (Qiagen) 

B4.1. Dane dotyczące czułości analitycznej  

Do 10
2
 komórek tworzących kolonie/ ml (odpowiadające  7 jednostkom tworzącym kolonie na 

reakcję) stosując serię rozcieńczeń od 10
7
 do 10 jednostek tworzących kolonie/ml. 

B4.2. Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

Nie dostępne 

     B4.3. Dane dotyczące powtarzalności 

100% 

       B4.4. Dane dotyczące odtwarzalności 

100% 

     B4.5. Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

100%: 108 próbek dało wynik pozytywny na 108 oczekiwanych 

   B4.6. Dane dotyczące specyficzności diagnostycznej 

100%: 90 próbek dało wynik negatywny na 90 oczekiwanych 

 

(C) Plant Pathology Research Centre (CREA-PAV, Rzym, Włochy) we współpracy z Institute for 

Sustainable Plant Protection (CNR-IPSP, Bari, Włochy) 

 

Ekstrakcja DNA: CTAB 

C4.1. Dane dotyczące czułości analitycznej 

Oliwki:≈10
2
 bakterii na ml 

     C4.2. Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

Numery szczepów są dostępne w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO na stronach 

dotyczących walidacji w sekcji walidacja (http://dc.eppo.int/validationlist.phphttp:// 

dc.eppo.int/validationlist.php). 

Wyłączność 100% potwierdzona przy uzyciu 34 szczepów bakterii innych niż poszukiwane: 3 

Xanthomonas arboricola pv. pruni,1 X. arboricola pv. juglandis, 2 X. arboricola pv. fragariae, 

1 X. arboricola pv. corylina, 1 X. arboricola pv. celebensis, 1 Xanthomonas axonopodis pv. 

citri, 1 Xanthomonas campestris pv. campestris, 1 X. campestris pv. populi, 2 Xanthomonas 

hortorum pv. pelargonii,3 Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, 1 Pseudomonas marginalis, 

4 Pseudomonas syringae pv. syringae, 4 Brenneria (ssp. rubrifaciens, quercina, salicis, populi), 

2 Pantoea stewartii, 1 Pantoea agglomerans, 1 Erwinia amylovora, 3 Agrobacterium 

tumefaciens, 2 Rhizobium vitis. 

       C4.3. Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

Olea europaea: 91% 

       C4.4. Dane dotyczące specyficzności diagnostycznej 

Olea europaea: 100% 

     C4.5. Dane dotyczące powtarzalności 

Olea europaea: 100% 

   C4.6. Dane dotyczące odtwarzalności 

http://dc.eppo.int/validationlist.phphttp:/
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Olea europaea: 90% 

       C4.7. Dane dotyczące precyzji 

Olea europaea: 93% 

 

Załącznik 7 – test Real-time LAMP  
 

1. Informacje ogólne 

 

1.1 Test ten jest odpowiedni do wykrywania i identyfikacji bakterii X. fastidiosa w roślinach  

żywicielskich oraz owadach. 

1.2 Test oparty jest na starterach opracowanych przez Harper i inni, (2010; poprawka 2013) oraz 

przez Yaseen i inni, (2015). 

1.3 Poszukiwana sekwencja jest zlokalizowana na poziomie genu rimM kodującego podjednostkę 

16S rRNA X. fastidiosa. 

1.4Użyto następujących starterów: starter zewnętrzny XF-F3 o sekwencji 5’-

CCGTTGGAAAACAGATGGGA-3’; starter zewnętrzny XF-B3 o sekwencji 5’-

GAGACTGGCAAGCGTTTGA-3’; starter wewnętrzny XF-FIP o sekwencji 5’-

ACCCCGACGAGTATTACTGGGTTTTTCGCTACCGAGAACCACAC-3’; starter 

wewnętrzny XF-BIP o sekwencji 5’-

GCGCTGCGTGGCACATAGATTTTTGCAACCTTTCCTGGCATCAA- 3’; starter loop XF-LF 

o sekwencji 5’-TGCAAGTACACACCCTTGAAG- 3’; starter loop XF-LB o sekwencji 5’-

TTCCGTACCACAGATCGCT-3’ 

 

2. Metody 

 

2.1 Ekstrakcja i oczyszczanie kwasów nukleinowych 

 

2.1.1 Matryce: rośliny i owady (Yaseen i inni, 2015). 

2.1.2 Tkanki roślinne (cienkie plasterki jednorocznych gałązek o grubości1-2 mm) lub owada 

(dorosły nie zhomogenizowany) umieścić w 1 ml buforu ekstrakcyjnego (1% Triton X-100, 

20 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA) i poddać denaturacji w temp. 95°C przez 10 min. 

2.1.3 Alternatywnie, wykonać ekstrakcję całkowitych kwasów nukleinowych z roślin lub owadów 

z wykorzystaniem CTAB (patrz Załącznik 3). 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie.  

2.2 LAMP 

 

2.2.1 W sprzedaży dostępne są gotowe do użycia zestawy, które można zastosować ze specjalnym 

urządzeniem lub przy wykorzystaniu standardowego cyklera Real-time (np. Enbiotech, 

Qualiplante). 

2.2.2 Warunki reakcji PCR: zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1 Kontrole 

 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty 

bakterii X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz 

amplifikacji kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące 

(zewnętrzne) kontrole: 
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• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów 

nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja najlepiej próbki 

niezainfekowanej matrycy lub jeśli nie jest dostępna, czystego buforu ekstrakcyjnego. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w 

odpowiedniej ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału 

roślinnego, który zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie 

zainfekowana lub sztucznie skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć 

próbki różnych gatunków roślin, jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji 

(PIC) dla każdego gatunku roślin, które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie  

pozytywnych z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: woda o 

czystości molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać kwas nukleinowy 

wyekstrahowany z poszukiwanego organizmu, całkowity kwas nukleinowy wyekstrahowany z 

zainfekowanej tkanki, zamplifikowane całe genomowe DNA lub sztuczną kontrolę (np. sklonowany 

produkt PCR). PAC powinna mieć wartość bliską granicy wykrywalności w przypadku PCR-ów 

wykonanych bez użycia wyizolowanego organizmu. 

 

3.2 Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

• NIC oraz NAC nie powinny wytwarzać fluorescencji. 

• PIC oraz PAC: pomiar pozytywnej reakcji real-time jest określony przez czas dodatności (minuty) i/lub 

TM (°C ± znane odchylenie) wskazane przez producenta. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jak to zostało zdefiniowane dla reakcji PIC oraz PAC (patrz powyżej).  

• Test należy uznać za negatywny, jeśli nie zostanie wytworzona fluorescencja. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskane wyniki są niejasne lub nasuwają  jakiekolwiek wątpliwości.  

 

4 Dostępne zbadane kryteria z Plant Pathology Research Institute (CRA, Rzym, Włochy) oraz 

Institute for Sustainable Plant Protection, CNR (Bari, Włochy) 

 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

Zestaw Qualiplante S.A.S.: 10
2
–10

3
 jednostek tworzących kolonie/ ml; zestaw Enbiotech s.r.l.: 10

3
 

jednostek tworzących kolonie/ ml. 

      4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

Numery szczepów są dostępne w bazie danych Ekspertyz Diagnostycznych EPPO na stronach 

dotyczących walidacji w sekcji walidacja (http://dc.eppo.int/validationlist.php). 

Wyłączność dotyczącą LAMP-PCR (zestaw Enbiotech s.r.l.) przetestowano na następujących 

szczepach bakterii: 3 Xanthomonas arboricola pv. pruni, 1 X. arboricola pv. juglandis, 2 X. 

arboricola pv. fragariae, 1 X. arboricola pv. corylina, 1 X. arboricola pv. celebensis, 1 Xanthomonas 

campestris pv. campestris, 1 X. campestris pv. populi, 2 Xanthomonas hortorum pv. pelargonii, 3 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, 1 Pseudomonas marginalis, 4 Pseudomonas syringae pv. 

syringae, 4 Brenneria (ssp. rubrifaciens, quercina, salicis, populi), 2 Pantoea stewartii, 1 Pantoea 

agglomerans, 1 Erwinia amylovora, 3 Agrobacterium tumefaciens, 2 Rhizobium vitis. Nie 

obserwowano reakcji krzyżowych. 

      4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

Nie dostępne. 

      4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

http://dc.eppo.int/validationlist.php
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Zestaw Qualiplante S.A.S.: 90%; zestaw Enbiotech s.r.l.: 100% 

      4.5 Czułość diagnostyczna 

Zestaw Qualiplante S.A.S.: 84%; zestaw Enbiotech s.r.l.: 83% 

      4.6 Specyficzność diagnostyczna 

Zestaw Qualiplante S.A.S.: 92%; zestaw Enbiotech s.r.l.: 88% 

      4.7 Precyzja: 86% 

 

 

Załącznik 8 – Bufory i podłoża 
 

Wszystkie bufory i podłoża są sterylizowane przez autoklawowanie w temp. 121°C przez 15 min., chyba że 

zaleca się inaczej. 

(A) Bufory 

 

Sterylny bufor bursztyniano-cytrynianowo-fosforanowy  

_______________________________________________________________________________________ 

Bursztynian dwusodowy (Disodium succinate) (Na2C4H4O4)      1,0 g 

Cytrynian trój sodowy (Trisodium citrate) (C6H5Na3O7)      1,0 g 

K2HPO4             1,5 g 

KH2PO4             1,0 g 

Woda destylowana         uzupełnić do 1 l 

_______________________________________________________________________________________ 

Przed autoklawowaniem ustalić pH  7,0. 

 

PBS (1x) 

_______________________________________________________________________________________ 

NaCl                8 g 

KCl              0,2 g 

Na2HPO4x12 H2O            2,9 g 

KH2PO4             0,2 g 

Woda destylowana          uzupełnić do 1 l 

_____________________________________________________________________________________ 

Przed autoklawowaniem ustalić pH 7,2 . 

 

 

Bufor fosforanowy (0,01M PB) 

______________________________________________________________________________________ 

Na2HPO4 (bezwodny)           4,26 g 

KH2PO4             2,72 g 

Woda destylowana         uzupełnić do    1 l 

______________________________________________________________________________________ 

Przed autoklawowaniem ustalić pH 7,0. 

 

Bufor CTAB* 

______________________________________________________________________________________ 

CTAB              2,0 g 

TRIS (1 M roztwór autoklawowany pH 8,0)         10 ml 

EDTA (0,5 M roztwór autoklawowany pH 8,0)       4,0 ml 

NaCl (5 M roztwór autoklawowany)          28 ml 

PVP-40             1,0 g 
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Woda destylowana         uzupełnić do   100 ml 

______________________________________________________________________________________ 

*Nie autoklawować. Zaleca się przechowywanie buforu nie dłużej niż 1 tydzień. 

 

Bufor TE (100 ml) 

______________________________________________________________________________________ 

TRIS (1 M roztwór pH 8,0)           1,0 ml 

EDTA (0,5 M roztwór pH 8,0)         0,2 ml 

Woda destylowana         uzupełnić do 100 ml 

 

(B) Podłoża 

 

Składniki należy rozpuścić wg podanej kolejności. 

 

• Podłoże PD2 (Davis i inni, 1980) (podłoże to może być użyte do izolacji bakterii Xylella fastidiosa z 

różnych roślin żywicielskich włącznie z winoroślą): 

_______________________________________________________________________________________ 

Soy peptone (Difco, 0436-01)         2,0 g 

Bacto tryptone (Oxoid, LP0042)         4,0 g 

Bursztynian dwusodowy (Disodium succinate) (Sigma, S-2378)     1,0 g 

Cytrynian trójsodowy (Trisodium citrate) (Sigma, S-4641)      1,0 g 

K2HPO4            1,5 g 

KH2PO4            1,0 g 

Hemin chloride roztwór wyjściowy (0,1% w 0,05 N NaOH) (Sigma, H-5533)   10,0 ml 

Microbiological grade agar (Oxoid, LP0028)        15,0 g 

MgSO4x7H2O            1,0 g 

Sterylna woda destylowana lub dejonizowana     uzupełnić do 1,0 l 

Ustalić pH 6,9 

BSA frakcja V (20% w/v)* (Sigma Aldrich, A7030)      10,0 ml 

_______________________________________________________________________________________ 

*Bovine serum albumin sterylizować przez filtr i dodać do reszty podłoża po autoklawowaniu w 

temperaturze 50°C. 

 

• Zmodyfikowane podłoże BCYE 

_______________________________________________________________________________________ 

Składnik (dostawca/numer katalogowy)         Ilość 

_______________________________________________________________________________________ 

Woda demineralizowana          940 ml 

Aces Buffer (Sigma/A-3594)           10 g 

1M roztwór KOH            40 ml* 

Yeast extract (Difco/212750)           10 g 

Activated charcoal (Sigma/C-9157)          2 g 

Agar no. 1 (Oxoid/LP011)           17 g 

_______________________________________________________________________________________ 

*Przed dodaniem agaru ustalić pH o wartości 6,9. Można to uzyskać poprzez dodanie około 40 ml 1M KOH 

do chwili osiągnięcia odpowiedniej wartości pH. 

Dodać demineralizowaną wodę do objętości 980 ml. 

Autoklawować i oziębić do temperatury 45–50°C. 

Następnie dodać następujące składniki poddane sterylizacji poprzez filtrowanie: 

______________________________________________________________________________________ 
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Składnik (dostawca/numer katalogowy)         Ilość 

______________________________________________________________________________________ 

Cysteine hydrochloride (Sigma/C-7880)         5 ml 

Ferric pyrophosphate (Sigma/P-6526)                  15 ml 

______________________________________________________________________________________ 

Mieszać co najmniej 1 min. 

Końcowe pH wynosi około 6,9. 

 

Roztwór wyjściowy (sterylizowany przez filtrowanie) 

______________________________________________________________________________________ 

Składnik (dostawca/numer katalogowy) końcowa ilość w 1l stężenie          rozpuścić w 

______________________________________________________________________________________ 

Cysteine hydrochloride (Sigma/C-7880)  400 mg   400 mg w 5 ml     woda destylowana 

Ferric pyrophosphate (Sigma/P-6526)  250 mg   250 mg w15 ml    woda destylowana 

______________________________________________________________________________________ 

Składnik ferric pyrophosphate wymaga ogrzewania podczas mieszania w temp. 75°C przez około 15–20 min. 

 

 

• Zmodyfikowane podłoże PWG [Anses według Hill i Purcell (1995) oraz informacji uzyskanych w czasie 

warsztatów w ramach projektu COST – Bari 2010 (Rodrigo Almeida komentarz osobisty)] 

______________________________________________________________________________________ 

Gelrite gellan gum (GelzamTM CM; Sigma G 1910)       9,0 g 

Phytone peptone (BD/211906)          4,0 g 

______________________________________________________________________________________ 

Bacto tryptone (Fisher Scientific 11778143 = BD Difco 211705)      1,0 g 

MgSO4x7H2O            0,4 g 

K2HPO4             1,2 g 

KH2PO4             1,0 g 

Roztwór wyjściowy czerwieni fenolowej (0,2% roztwór wodny) patrz poniżej   10 ml 

Roztwór wyjściowy chlorku heminy (0,1% roztwór 0,05N NaOH)      10 ml 

Sterylna woda destylowana lub dejonizowana       830 ml 

BSA (Sigma Aldrich, A7030)          3 g 

L-glutamine (Sigma Aldrich, G3126)         4 g 

_______________________________________________________________________________________ 

Użyć butelkę o pojemności 2 l. Autoklawować przez 20 min. w temp. około 121°C.  Składniki oprócz BSA i  

L-glutamine dodawać mieszając i rozpuścić w podanej kolejności. 

Po autoklawowaniu ochłodzić mieszaninę do temperatury 50°C i pod komorą z horyzontalnym przepływem 

powietrza dodać przefiltrowaną sterylną BSA rozpuszczoną w 50 ml wody dejonizowanej oraz L-glutamine 

rozpuszczoną w 100 ml wody o temp.około 50°C. 

 

Roztwór wyjściowy czerwieni fenolowej 

______________________________________________________________________________________ 

Czerwień fenolowa (0,2% roztwór wodny)        50 mg 

Sterylna woda destylowana lub dejonizowana       25 ml 

_______________________________________________________________________________________ 

Przechowywać maksymalnie przez 1 miesiąc w temp. 5 ± 4°C. 

 

W przypadku trudności z rozpuszczeniem w wodzie można rozpuścić w 70% etanolu. 

 

Roztwór wyjściowy chlorku heminy 
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_______________________________________________________________________________________ 

Hemin chloride (0,1% roztwór 0,05 N NaOH)        50 mg 

Roztwór 0,05 N NaOH            50 ml 

______________________________________________________________________________________ 

Przechowywać maksymalnie przez 1 miesiąc w temp. 5 ± 4°C. 

 

 

Załącznik 9 – Procedury izolacji 
 

Procedury izolacji zaprezentowane poniżej są aktualnie wprowadzone w różnych laboratoriach. Nie 

przeprowadzono żadnych porównań tych procedur. W związku z tym nie można w chwili obecnej 

przedstawić żadnych rekomendacji dotyczących wad i zalet różnych procedur. 

 

Sposób powierzchniowej dezynfekcji jest uzależniony od tkanki roślinnej, najbardziej popularne 

procedury zostały przedstawione poniżej. 

 

1. Izolacja z różnych liści - opcja 1: 0,5 –1 g tkanki  

 

W przypadku każdej próbki należy użyć co najmniej 0,5–1 g tkanki (ogonki liściowe i nerwy lub podstawa 

blaszki liściowej). 

Zamoczyć kolejno nerwy liścia, ogonki liściowe lub gałązki w środku dezynfekującym zawierającym 

chlor (np. w stężeniach: 2% przez 2 min lub 0,5% przez 5 min), a następnie zanurzyć w 70% etanolu przez 2 

min; następnie płukać trzykrotnie w sterylnej wodzie destylowanej. 

Po sterylizacji powierzchniowej pociąć tkankę na drobne fragmenty, umieścić w moździerzu lub w 

pojemniku/ probówce ze sterylnym buforem bursztyniano-cytrynianowo-fosforanowy lub PBS (patrz 

Załącznik 8) w stosunku 1:10 (w:obj). Następnie tkankę należy zmiażdżyć za pomocą homogenizatora 

(Polytron, Homex itp.). Objętość 100 µl soku dodać do 900 µl sterylnego buforu bursztyniano-cytrynianowo-

fosforanowego lub PBS, a następnie przygotować seryjne dziesięciokrotne rozcieńczenia (do 10
-5

). Objętości 

100 µl rozcieńczeń 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

 posiać na specyficzne podłoże, inkubować w temp. około 28°C, i 

sprawdzać tworzące się kolonie przez okres dłuzszy niż 6 tygodni. W celu zapobiegnięcia wysychaniu należy 

płytki zakleić taśmą lub umieścić w plastikowym woreczku. 

Można również zastosować alternatywną procedurę do izolacji bakterii z gałązek lub gałęzi. Gałąź (o 

długości 4–5 cm) zdezynfekować powierzchniowo, przeciąć po środku, a przecięte końce ścisnąć za pomocą 

kombinerek i sok odcisnąć na powierzchni płytki z agarem. Najbardziej popularnym podłożem stosowanym 

w tej procedurze jest podłoże BCYE (Coletta-Filho i Machado, 2003). Płytki inkubować w sposób opisany 

powyżej. 

 

2. Izolacja z różnych liści - opcja 2 : 10–50 g tkanki pobranej ze 100–200 liści 

 

W przypadku każdej próbki należy pobrać co najmniej 10–50 g tkanki (ogonki liściowe i nerwy liści lub 

podstawy blaszki liściowej). 

Materiał roślinny zdezynfekować poprzez zamoczenie kolejno w środku dezynfekującym 

zawierającym chlor (0,5% przez 5 min lub 2% przez 2 min), następnie płukać trzykrotnie w sterylnej wodzie. 

Osączyć materiał roślinny na bibule i krótko zdezynfekować 70% alkoholem. Następnie wysuszyć materiał 

w komorze. Po dezynfekcji materiał roślinny zmiażdżyć w torebce do stomachera. Dodać 40 ml buforu (0,01 

M PBS, patrz Załącznik 8) i wytrząsać przez około 30 min. w temperaturze pokojowej. Z uzyskanego, w 

wyniku wytrząsania, ekstraktu użyć bezpośrednio odpowiednią ilość do testów przesiewowych oraz do 

izolacji. Pozostałą objętość ekstraktu zagęścić poprzez wirowanie (wirować przez 20 min przy prędkości 10 

000 g w temp. 4°C), a osad zawiesić w 1,5 ml buforu PB 0,01 M. Zagęszczony ekstrakt również należy użyć 
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do testów przesiewowych i do izolacji. W obydwu przypadkach: ekstraktu niezagęszczonego i 

zagęszczonego izolację należy wykonać na płytkach Patriego ze specyficznym podłożem przygotowując 

seryjne rozcieńczenia (ekstrakt nierozcieńczony, rozcieńczenia: 1:10; 1:100). Płytki inkubować w 

temperaturze około 28°C i sprawdzać tworzące się kolonie przez okres dłuższy niż 6 tygodni. W celu 

zapobiegnięcia wysychaniu należy płytki zakleić taśmą lub umieścić w plastikowym woreczku. 

 

3. Izolacja z pojedynczych liści 

 

Po dezynfekcji liścia 70% (obj./obj.) etanolem, ogonki liściowe, pobrać za pomocą sterylnego 

skalpela ogonki liściowe lub nerwy o długości około 1 cm. Jeśli jest to możliwe do badania należy wybrać 

liście wykazujące objawy chorobowe. Nerwy lub ogonki liściowe zanurzyć na chwilę w 96% etanolu 

(obj./obj.) i krótko opalić w płomieniu w celu dezynfekcji powierzchniowej bez spowodowania zbyt silnego 

ogrzania tkanki roślinnej, co mogłoby przyczynić się do zabicia bakterii. Próbkę należy natychmiast umieścić 

w płytce Petriego zawierającej 1– 2 ml roztworu sterylnej soli fizjologicznej lub sterylnej wody 

demineralizowanej, rozdrobnić i pozostawić na co najmniej 15 min, lekko wytrząsając. Wykonać posiew na 

płytki Petriego 100 μl maceratu bez rozcieńczeń. W celu zapobiegnięcia wysychaniu należy płytki zakleić 

taśmą lub umieścić w plastikowym woreczku. 

 

 

 

Załącznik 10 – Multilocus sequence typing (MLST) (Yuan i inni, 2010) 
 

1. Informacje ogólne 

 

1.1 Test ten pozwala na przypisanie izolatu do jednego ze znanych podgatunków na podstawie 

DNA uzyskanego z czystej kultury bakterii. Może być również wykorzystany do DNA 

uzyskanego z ekstraktu roślinnego (Loconsole i inni, 2016) choć uznano, że ilość i jakość 

pozyskanego DNA nie zawsze jest odpowiednia do otrzymania wszystkich produktów 

amplifikacji.  

1.2 Test jest oparty na metodzie Yuan i inni. (2010). 

1.3 Poszukiwanymi sekwencjami są sekwencje siedmiu genów metabolizmu podstawowego, 

amplifikujących indywidualnie: gen syntazy 2-isopropylmalate (leuA); gen ubichinol 

cytochrom c oksydoreduktaza podjednostka C1 (petC); gen ABC transporter permeasy 

cukrowej (malF); gen syntazy sirohaem (cysG); gen polimerazy DNA III holoenzym chi 

subunit (holC); gen oksydoreduktazy NADH-ubichinon podjednostki NQO12 (nuoL); oraz gen 

symportu glutaminianu białka (gltT). 

1.4 Wielkość produktu amplifikacji: 708 pz. dla leuA, 533 pz. dla petC, 730 pz. dla malF, 600 pz. 

dla cysG, 379 pz. dla holC, 557 pz. dla nuoL, 654 pz. dla gltT. 

1.5 Sekwencje starterów są następujące: przedni starter leuA-for 5’- 

GTGCACGCCAAATCGAATG- 3’; tylny starter leuA-rev 5’-

GTATCGTTGTGGCGTACACTG-3’; przedni starter petC-for 5’-

GCTGCCATTCGTTGAAGTACCT- 3’; tylny starter petC-rev 5’-

GCACGTCCTCCCAATAAGCCT-3’; przedni starter malF-for 5’-

TTGCTGGTCCTGCGGTGTTG-3’; tylny starter malF-rev 5’-

GACAGCAGAAGCACGTCCCAGAT- 3’; przedni starter cysG-for 5’-

GCCGAAGCAGTGCTGGAAG-3’; tylny starter cysG-rev 5’-

GCCATTTTCGATCAGTGCAAAAG-3’; przedni starter holC-for 5’-

ATGGCACGCGCCGACTTCT-3’; tylny starter holC-rev 5’-

ATGTCGTGTTTGTTCATGTGCAGG-3’; przedni starter nuoL-for 5’-

AGCGACTTACGGTTACTGGGC-3’; tylny starter nuoL-rev 5’-
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ACCACCGATCCACAACGCAT-3’; przedni starter gltT-for 5’-

TCATGATCCAAATCACTCGCTT-3’;  tylny starter gltT-rev 5’-

ACTGGACGCTGCCTCGTAAACC-3’. 

1.6  Cykl pracy został opisany w bazie danych PubMLST Xylella fastidiosa 

(http://pubmlst.org/xfastidiosa). 

 

2. Metody 

 

2.1. Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

2.1.1 Źródło kwasu nukleinowego: kultura bakterii lub ekstrakt roślinny. 

2.1.2 W przypadku czystej kultury, zawiesić w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, 

pojedynczą kolonię z czystej kultury bakterii; lizę należy wykonać w temp. 100ºC przez 5 

min. 

2.1.3. Procedura ekstrakcji z roślin została przedstawiona w Załączniku 3. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie. 

2.2. PCR dla MLST 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Woda o czystości 

molekularnej* 

Nie określone 36,2 

 

Nie określone 

PCR buffer (Invitrogen) 

 

10x 5 1x 

MgCl2  

 

50 mM 1,5 1,5 mM 

dNTPs  

 

20 mM 0,5 0,2 mM 

Startery przednie (leuAfor, 

petC-for, malF-for, 

cysG-for, holC-for, nuoLfor, 

gltT-for) 

 

20 μM 0,75  0,3 μM 

 

Startery tylne (leuA-rev, 

petC-rev, malF-rev, 

cysG-rev, holC-rev, 

nuoL-rev, gltT-rev) 

 

20 μM 0,75  0,3 μM 

 

DNA Polymerase 

Platinum (Invitrogen) 

 

5 U μl
-1 

 

0,3 0,03 U μl
-1

 

Łącznie  

 

 45  

Genomowe DNA 5 

Objętość całkowita 50 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

 

2.2.2. Warunki reakcji PCR  

http://pubmlst.org/xfastidiosa
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95°C przez 3 min, 35 cykli (95°C przez 30 s, 65°C przez 30 s i 72°C przez 60 s) ostatni etap 

72°C przez 10 min. Jeśli przy użyciu przedniego i tylnego startera otrzyma się produkty 

amplifikacji o dobrej jakości a ich wielkość jest zgodna z oczekiwaniami należy  wysłać je do 

sekwencjonowania. Otrzymane wyniki sekwencjonowania należy porównać z sekwencjami 

dostępnymi na stronie http://pubmlst.org/xfastidiosa/ (Scally i inni, 2005). 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania reakcji krzyżowej z tkanką rośliny żywicielskiej 

i/lub podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja 

najlepiej próbki niezainfekowanej matrycy lub jeśli nie jest dostępna, czystego buforu ekstrakcyjnego. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną pozytywną kontrolę izolacji (PIC) dla każdego gatunku roślin, 

które będą badane lub co najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać kwas nukleinowy wyekstrahowany 

z poszukiwanego organizmu, całkowity kwas nukleinowy wyekstrahowany z zainfekowanej tkanki, 

zamplifikowane całe genomowe DNA lub sztuczną kontrolę (np. sklonowany produkt PCR). 

 

3.2. Interpretacja wyników 

 

W celu zatwierdzenia wyników testów opartych na reakcji PCR muszą zostać spełnione następujące kryteria: 

Weryfikacja kontroli dla każdej reakcji PCR: 

• NIC oraz NAC nie powinny tworzyć amplikonów. 

• PIC oraz PAC powinny tworzyć amplikony o odpowiedniej wielkości. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Sekwencjonowanie jest wykonane kiedy otrzymano oczekiwane amplikony (patrz punkt 1.4). 

• Określenie podgatunków nie jest możliwe jeśli nie uzyskano żadnych prążków, otrzymano inną liczę 

prążków lub otrzymano prążek (prążki) o innej wielkości. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskane wyniki są niejasne lub nasuwają  jakiekolwiek wątpliwości. 

 

4. Dostępne zbadane kryteria 

 

Brak danych walidacyjnych. 

 

 

Załącznik 11 – Konwencjonalny simplex PCR (Hernandez-Martinez i inni, 2006) 
 

1. Informacja ogólna 

http://pubmlst.org/
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1.1 Ten konwencjonalny PCR pozwala na określenie podgatunków „w roślinie” i przynależność 

izolatów do Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, multiplex oraz sandyi. Multiplex PCR dla 

izolatów został opisany w Załączniku 12. 

1.2 Test ten jest oparty na publikacji: Hernandez- Martinez i inni, (2006). 

1.3 Poszukiwanymi sekwencjami są: gen, który koduje przypuszczalnie metylotransferazę systemu 

redukcji/metylacji - dla starterów XF1968, gen, który koduje prawdopodobnie białka rzęsek - 

dla starterów XF2542 (zostały one przypisane do szczepu CVC X. fastidiosa 9a5c ) oraz gen, 

który koduje wewnętrzy region pomiędzy genami kodującymi konserwowane hipotetyczne 

białko oraz białko rozpadu glicyny H – dla starterów ALM (ten poszukiwany fragment został 

przypisany do genomu ALS należącego do szczepu M12). 

1.4 Wielkość produktów amplifikacji wyrażona w ilości par zasad: 638 pz w przypadku 

podgatunków sandyi, multiplex; 521 pz w przypadku podgatunku multiplex; 412 pz w 

przypadku podgatunków fastidiosa, multiplex. 

1.5 Olgonukleotydy dla podgatunków sandyi, multiplex: starter przedni XF1968-L 5’- 

GGAGGTTTACCGAAGACAGAT-3’; tylny starter XF1968-R 5’-

ATCCACAGTAAAACCACATGC-3’. 

1.6Oligonukleotydy dla podgatunku multiplex: starter przedni ALM1 5’- 

CTGCAGAAATTGGAAACTTCAG-3’; starter tylny ALM2 5’-

GCCACACGTGATCTATGAA- 3’. 

1.7Oligonukleotydy dla podgatunków fastidiosa, multiplex: starter przedni XF2542-L 5’-

TTGATCGAGCTGATGATCG- 3’; starter tylny XF2542-R 5’-

CAGTACAGCCTGCTGGAGTTA- 3’. 

 

2. Metody 

 

2.1. Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

2.1.1 Test można przeprowadzić z wyekstrahowanym DNA lub z wykorzystaniem zawiesiny 

czystej kultury. 

2.1.2 Procedura ekstrakcji z roślin została przedstawiona w Załączniku 3. 

2.1.3W przypadku czystej kultury, zawiesić w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, pojedynczą 

               kolonię z czystej kultury bakterii; lizę należy wykonać w temp. 100ºC przez 5 min. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym terminie. 

 

2.2. Konwencjonalny PCR 

 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Molecular-grade water*  

 

 

Nie określone 6 

 

Nie określone 

FIREPol® Master Mix 

Ready to Load with 7,5 mM 

MgCl2 (Solis Biodyne) 

 

5x 2 1x 

Starter przedni (XF1968- 

L, lub ALM1, lub XF2542- 

L)  

10 μM 0,5 0,5 μM 
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Starter tylny (XF1968- 

R, lub ALM2, lub XF2542- 

R) 

 

10 μM 0,5 0,5 μM 

 

Łącznie  

 

 9  

Genomowe DNA 1 

Objętość całkowita 10 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

  

2.2.2 Warunki reakcji PCR  

95°C przez 3 min, 40 cykli (95°C przez 30 s, 55°C przez 30 s oraz 72°C przez 30 s) etap 

końcowy 72°C przez 5 min następnie schłodzić do temp. 15°C. 

 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania reakcji krzyżowych z tkanką rośliny 

żywicielskiej i/lub kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych: ekstrakcja kwasów 

nukleinowych i  dalsza amplifikacja najlepiej próbki niezainfekowanej matrycy lub jeśli nie jest dostępna, 

czystego buforu ekstrakcyjnego. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną PIC dla każdego gatunku roślin, które będą badane lub co 

najmniej dla rodzaju botanicznego 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać kwas nukleinowy 

wyekstrahowany z poszukiwanego organizmu, całkowity kwas nukleinowy wyekstrahowany z 

zainfekowanej tkanki, zamplifikowanego całe genomowego DNA lub sztuczną kontrolę (np. sklonowany 

produkt PCR) 

 

3.2. Interpretacja wyników 

 

W celu zatwierdzenia wyników testów opartych na reakcji PCR muszą zostać spełnione następujące kryteria: 

Weryfikacja kontroli: 

• NIC oraz NAC nie powinny tworzyć amplikonów. 
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• PIC oraz PAC powinny tworzyć amplikony o odpowiedniej wielkości. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzymano amplikony o wielkości: 638 pz (podgatunki sandyi, 

multiplex ), 521 pz (podgatunek multiplex) lub 412 pz (podgatunki fastidiosa, multiplex ). 

• Określenie podgatunków nie jest możliwe jeśli nie uzyskano żadnych prążków, otrzymano inną liczę 

prążków lub otrzymano prążek (prążki) o innej wielkości. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskane wyniki są niejasne lub nasuwają  jakiekolwiek wątpliwości. 

 

4. Dostępne zbadane kryteria, dane uzyskane z Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES, 

Austria) 

Test ten został opracowany przez laboratorium AGES i jest wykorzystywany od  2014r. Został on 

sprawdzony zarówno na próbkach z objawami jak i bez objawów chorobowych. Jako kontrole można 

zastosować zawiesiny bakterii należących do różnych podgatunków X. fastidiosa np. DSM 10026 

(fastidiosa) oraz LMG 9063 (multiplex). Z wykorzystaniem tej metody przetestowano więcej niż 100 

rutynowych próbek, włączając oliwki, kawę, drzewa liściaste, oleander, Carex spp. oraz Polygala spp. 

Wszystkie próbki przebadano w powtórzeniu (próbka nierozcieńczona oraz w rozcieńczeniu 1:20). Xylella 

fastidiosa subsp. sandyi została wykryta w 10 próbkach kawy. 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

Dane dotyczące czułości nie zostały zawarte w oryginalnej publikacji ponieważ test ten 

opracowano w celu określania podgatunków i zastosowania do czystych kultur. W 

laboratorium AGES test ten wykazał taką samą czułość diagnostyczną jak test opisany przez 

Minsavage i inni, (1994), kiedy był wykorzystywany do wykrywania i określania 

podgatunków. 

4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

W oryginalnej publikacji test PCR uzyskał zadowalające wyniki w przypadku przebadania 53 

szczepów X. fastidiosa wyizolowanych z Cercis spp., Citrus spp., Gingko spp., Hemerocallis 

spp., Jacaranda spp., Lagerstroemia spp., Liquidambar spp., Magnolia spp., Morus spp., 

Nandina spp., Nerium spp., Olea spp., Prunus spp., Pyrus spp., Quercus spp., Spartium spp. 

oraz Vitis spp. Pochodzących z USA, Brazylii oraz Tajwanu przypisanych do X. fastidiosa 

subsp. fastidiosa, sandyi oraz multiplex (w celu uzyskania szczegółowych informacji patrz 

Hernandez-Martinez i inni, 2006). 

4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

100% przy wykorzystaniu pozytywnych kontroli amplifikacji (PACs) X. fastidiosa subsp. 

fastidiosa oraz X. fastidiosa subsp. multiplex. 

4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

100% przy wykorzystaniu pozytywnych kontroli amplifikacji (PACs) X. fastidiosa subsp. 

fastidiosa oraz X. fastidiosa subsp. multiplex. 
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Załącznik 12: Konwencjonalny test multiplex PCR (Hernandez-Martinez i inni, 2006)  

1. Informacja ogólna 

1.1 Ten konwencjonalny test PCR jest głównie wykorzystywany do różnicowania izolatów Xylella  

fastidiosa   subsp. fastidiosa, multiplex lub sandyi. 

1.2 Test ten oparty jest na publikacji: Hernandez-Martinez i inni, (2006). 

1.3 Poszukiwanymi sekwencjami są: gen, który koduje przypuszczalnie metylotransferazę systemu 

redukcji/metylacji - dla starterów XF1968, gen, który koduje prawdopodobnie białka rzęsek - dla 

starterów XF2542 (zostały one przypisane do szczepu CVC X. fastidiosa 9a5c ) oraz gen, który 

koduje wewnętrzy region pomiędzy genami kodującymi konserwowane hipotetyczne białko oraz 

białko rozpadu glicyny H – dla starterów ALM (ten poszukiwany fragment został przypisany do 

genomu ALS należącego do szczepu M12). 

1.4 Wielkość produktu amplifikacji: 638 pz dla podgatunków sandyi, multiplex, 521 pz dla 

podgatunku multiplex oraz 412 pz dla podgatunków fastidiosa, multiplex. 

1.5 Oligonukleotydy dla podgatunków multiplex, sandyi: przedni starter XF1968-L 5′-

GGAGGTTTACCGAAGACAGAT-3′; tylny starter XF1968-R 5′-

ATCCACAGTAAAACCACATGC-3′. 

1.6 Oligonukleotydy dla podgatunku multiplex: przedni starter ALM1 5′-

CTGCAGAAATTGGAAACTTCAG-3′; tylny starter ALM2 5′-GCCACACGTGATCTATGAA-

3′. 

1.7 Oligonukleotydy dla podgatunków fastidiosa, multiplex: przedni starter XF2542-L 5′-

TTGATCGAGCTGATGATCG-3′; tylny starter XF2542-R 5′-

CAGTACAGCCTGCTGGAGTTA-3. 

2. Metody 

2.1 Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

2.1.1 W przypadku czystej kultury, zawiesić w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, 

pojedynczą   kolonię z czystej kultury bakterii; lizę należy wykonać w temp. 100ºC przez 

5 min. 

2.1.2 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym czasie.  

2.2. Multiplex PCR 

 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Molecular-grade water*  

 

 

Nie określone 15,25 

 

Nie określone 

PCR buffer (Promega)  10x 2,5 1x 

MgCl2  50 mM 1,25 2,5 mM  
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dNTPs  

 

20 mM 1 0,8 mM 

Startery przednie 

(XF1968-L, ALM1, 

XF2542-L) 

 

20 μM 1,25 1 μM 

 

Startery tylne 

(XF1968-R, ALM2, 

XF2542-R) 

 

20 μM 1,25 1 μM 

 

Promega Taq DNA 

polymerase 

 

5 U μl
-1 

 

0,5 0,1 U μl
-1 

 

Łącznie  

 

 23  

Ekstrakt genomowego DNA  2 

Objętość całkowita 25 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

  

2.2.2 Warunki reakcji PCR 

94°C przez 5 min, 40 cykli (94°C przez 1 min, 55°C przez 1 min oraz 72°C przez 1 min) 

etap końcowy w temp. 72°C przez 10 min., następnie ochłodzić w temp. 4°C. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 

 

3.1. Kontrole 

 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania reakcji krzyżowych z tkanką rośliny 

żywicielskiej i/lub kontaminacji podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych: ekstrakcja kwasów 

nukleinowych i  dalsza amplifikacja najlepiej próbki niezainfekowanej matrycy lub jeśli nie jest dostępna, 

czystego buforu ekstrakcyjnego. 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną PIC dla każdego gatunku roślin, które będą badane lub co 

najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać kwas nukleinowy 

wyekstrahowany z poszukiwanego organizmu, całkowity kwas nukleinowy wyekstrahowany z 
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zainfekowanej tkanki, zamplifikowanego całe genomowego DNA lub sztuczną kontrolę (np. sklonowany 

produkt PCR). 

 

3.2. Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

•  NIC oraz NAC nie powinny tworzyć amplikonów. 

• PIC oraz PAC (oraz jeśli to konieczne kontrola wewnętrzna - IC) powinny tworzyć amplikony o 

odpowiedniej wielkości. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli otrzyma się produkty amplifikacji o wielkości: 638 pz (w przypadku 

podgatunków sandyi, multiplex), 521 pz (podgatunek multiplex) lub 412 pz (podgatunki fastidiosa, 

multiplex). Niektóre szczepy podgatunku multiplex tworzą dwa prążki (638 pz i 531 pz – Typ ST6) oraz 

inne trzy prążki (638 pz, 531 pz i 412 pz – Typ ST7) (patrz ryc. 28). 

• Rozróżnienie podgatunków nie jest możliwe jeśli nie otrzymamy żadnych prążków, różną ilość prążków 

lub otrzymamy prążek (prążki) o innej wielkości. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskane wyniki są niejasne lub nasuwają  jakiekolwiek wątpliwości. 

  

4. Dostępne zbadane kryteria 

 

Z opublikowanych danych dotyczących ekstrakcji DNA za pomocą zestawu Qiagen DNA tissue kit 

(Qiagen Inc., Walencja, Kalifornia USA). 

 

4.1 Dane dotyczące czułości analitycznej 

Nie są dostępne, ale nie ma to kluczowego znaczenia, ponieważ test ten jest głównie stosowany 

w przypadku izolatów bakterii. 

4.2 Dane dotyczące specyficzności analitycznej 

Inkluzywność 100% potwierdzona na 15 szczepach  X. fastidiosa subsp. fastidiosa, 12 

szczepach X. fastidiosa subsp. sandyi oraz 25 szczepach X. fastidiosa subsp. multiplex. 

 

 
Ryc.28 Próbki Polygala myrtifolia i kontrole pozytywne (podgatunki szczepów). 
 

4.3 Dane dotyczące powtarzalności 

      Nie są dostępne. 

4.4 Dane dotyczące odtwarzalności 

      Nie są dostępne. 

4.5 Dane dotyczące czułości diagnostycznej 

      Oleander: 100% 

      Winorośl: 100% 

 

 

 Załącznik 13 – Konwencjonalny test PCR (Pooler i Hartung, 1995) 
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1. Informacja ogólna 

 

1.1 Ten konwencjonalny PCR jest odpowiedni do wykrywania i identyfikacji bakterii Xylella 

fastidiosa oraz określenia podgatunku pauca zarówno w tkance roślinnej jak i w izolacie. 

1.2 Test ten oparty jest na metodzie opracowanej przez Pooler i Hartung (1995). 

1.3 Startery skierowane są do genu kodującego hipotetyczne białko (BLASTing; CVC szczep X. 

fastidiosa 9a5c). 

1.4 Wielkość produktu amplifikacji: 500 pz. 

1.5 Starter przedni CVC-1: 5’-AGATGAAAACAATCATGCAAA- 3,’ starter tylny 272-2-Int: 5,-

GCCGCTTCGGAGAGCATTCCT- 3’. 

 

2. Metody 

 

2.1. Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

2.1.1 Źródło tkanki: roślina lub zawiesina czystej kultury. 

2.1.2 Procedury ekstrakcji z roślin zostały zawarte w Załączniku 3. 

2.1.3 W przypadku czystej kultury, zawiesić w 0,9 ml wody o czystości molekularnej, 

pojedynczą kolonię z czystej kultury bakterii; lizę należy wykonać w temp. 100ºC przez 5 

min. 

2.1.4 Ekstrakty całkowitych kwasów nukleinowych można przechowywać w temp. 4°C 

bezpośrednio przez użyciem lub w temp. -20°C do użycia w późniejszym czasie.  

 

2.2. Konwencjonalny test PCR 

 

2.2.1. Mieszanina reakcyjna 

 

Odczynniki Stężenie robocze Objętość na reakcję (µl) Stężenie końcowe 

Molecular-grade water*  

 

 

Nie określone 18,3 

 

Nie określone 

Taq DNA polymerase 

buffer (Invitrogen) 

 

10x 2,5 1x 

MgCl2  

 

50 mM 0,75 1,5 mM  

dNTPs  

 

20 mM 0,25 0,2 mM 

Starter przedni (CVC-1) 

 

20 μM 0,5 0,4 μM 

 

Starter tylny (272-2Int) 

 

20 μM 0,2 0,4 μM 

 

Platinum Taq DNA 

Polymerase (Invitrogen) 

 

5 U μl
-1 

 

0,2 0,04 U μl
-1 

 

Łącznie  

 

 23  

Genomowe DNA ekstraku 

roślinnego (stężenie końcowe i 

2 
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rozcieńczenia 10 i 100- krotne   

Objętość całkowita 25 

*Najlepiej użyć wodę o czystości molekularnej lub przygotować czystą (dejonizowaną lub destylowaną), sterylną (autoklawowaną 

lub filtrowaną przez filtr 0,45 µm) i wolną od nukleaz. 

  

 

2.2.2 Warunki reakcji PCR 

94°C przez 4 min następnie 30 cykli (94°C przez 1 min, 62°C przez 1 min, 72°C przez 1 min) 

oraz etap końcowy 72°C przez 10 min. 

 

3. Niezbędne informacje proceduralne 
 

3.1. Kontrole 

 

Jako kontrole pozytywne, zamiast żywych kultur, można stosować inaktywowane kultury lub lizaty bakterii 

X. fastidiosa. W celu uzyskania wiarygodnych wyników testów, do każdej serii ekstrakcji oraz amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu, należy włączyć odpowiednio następujące (zewnętrzne) 

kontrole: 

 

• Negatywną kontrolę izolacji (NIC) w celu monitorowania kontaminacji podczas ekstrakcji kwasu 

nukleinowego i  dalszej amplifikacji najlepiej próbki niezainfekowanej matrycy lub jeśli nie jest dostępna, 

czystego buforu ekstrakcyjnego 

• Pozytywną kontrolę izolacji (PIC) w celu zapewnienia, że wyizolowano kwasy nukleinowe w odpowiedniej 

ilości i jakości: ekstrakcja kwasów nukleinowych i  dalsza amplifikacja próbki materiału roślinnego, który 

zwiera organizm poszukiwany (np. tkanka rośliny żywicielskiej naturalnie zainfekowana lub sztucznie 

skontaminowana poszukiwanym organizmem). Do serii badań włączyć próbki różnych gatunków roślin, 

jeśli jest to możliwe należy włączyć jedną PIC dla każdego gatunku roślin, które będą badane lub co 

najmniej dla rodzaju botanicznego. 

• Negatywną kontrolę amplifikacji (NAC) w celu zapobiegnięcia wystąpieniu reakcji fałszywie pozytywnych 

z powodu kontaminacji podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej: amplifikacja wody o czystości 

molekularnej, która została użyta do przygotowania mieszaniny reakcyjnej. 

• Pozytywną kontrolę amplifikacji (PAC) w celu monitorowania wydajności amplifikacji: amplifikacji 

kwasów nukleinowych poszukiwanego organizmu. Może ona zawierać kwas nukleinowy 

wyekstrahowany z poszukiwanego organizmu, całkowity kwas nukleinowy wyekstrahowany z 

zainfekowanej tkanki, zamplifikowanego całe genomowego DNA lub sztuczną kontrolę (np. sklonowany 

produkt PCR). PAC powinna mieć wartość bliską granicy wykrywalności w przypadku testów PCR nie 

wykonanych na wyizolowanych organizmach. 

 

3.2. Interpretacja wyników 

 

Weryfikacja kontroli: 

• NIC oraz NAC nie powinny tworzyć amplikonów. 

• PIC oraz PAC powinny tworzyć amplikony o odpowiedniej wielkości. 

Kiedy warunki te zostaną spełnione: 

• Test należy uznać za pozytywny jeśli uzyska sie amplikony o wielkości 500 pz. 

• Test należy uznać za negatywny jeśli nie uzyska sie żadnych prążków lub prążek (prążki) o innej wielkości. 

• Testy należy powtórzyć jeśli uzyskane wyniki są niejasne lub nasuwają  jakiekolwiek wątpliwości. 

  

 

4. Dostępne zbadane kryteria 
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We Francji, dwa różne izolaty uzyskane z roślin kawy i zidentyfikowane z użyciem MLST jako 

podgatunek pauca (Yuan i inni, 2010) dały wyniki pozytywne wykorzystując metodę opracowaną przez 

Pooler i Hartung (1995). Przebadanie innych szczepów, szczególnie pochodzących z Brazylii, nie było 

możliwe ponieważ nie były one dostępne w kolekcjach referencyjnych. 

 

 

Załącznik 14 – Test patogeniczności 
 

Na przykładzie przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące testu patogeniczności dla bakterii Xylella 

fastidiosa i określono warunki wzrostu zastosowanych roślin żywicielskich. 

 

1. Rośliny testowe 

 

Rośliny żywicielskie używane do testu patogeniczności należy uprawiać w doniczkach. Do testu nie 

można używać roślin zielnych ponieważ musi być wyraźnie zróżnicowana tkanka ksylemu. Optymalna 

faza do inokulacji została przedstawiona na Ryc. 29. Jeśli to możliwe należy wybrać najbardziej 

wrażliwe odmiany. Poniżej przedstawiono przykłady kilku roślin żywicielskich. 

Olea europaea: satysfakcjonującą inokulację otrzymano z uzyciem odmian: Cellina di Nardo, 

Frantoio, Leccino, Coratina (M. Saponari, w przyg. 2016). 

Vitis vinifera: zaleca się stosowanie odmian: Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc oraz 

Pinot Noir. Wszystkie wymienione odmiany, po krótkim czasie (1-3miesięcy) po inokulacji izolatem 

bakterii X. fastidiosa subsp. fastidiosa, wykazały objawy choroby Pierce’s.  

Citrus sinensis: odmiany: Pera, Hamlin, Natal oraz Valencia. 

Coffea: Coffea arabica, Coffea canephora (brak dostępnych danych rekomendujących określone 

odmiany). 

Aktywnie rosnące, wrażliwe rośliny należy utrzymywać w szklarniach zabezpieczonych przed 

owadami lub w komorach wzrostu w temp. 25– 28°C. Do inokulacji należy przygotować suchą glebę w 

doniczkach, a warunki doświadczalne powinny sprzyjać transpiracji roślin (tj. inokulacje należy 

wykonać w słoneczny dzień).  

Optymalnie każdy eksperyment powinien zawierać 10–15 zainokulowanych roślin i co najmniej 3–5 

kontroli, lecz liczba ta może być różna w zależności od roślin testowych. Warunki po inokulacji są takie 

same jak przed inokulacją. Stres wodny może sprzyjać pojawieniu się objawów. 

 
Ryc.29 Zdjęcie przedstawiające rozmiary roślin użytych do inokulacji. Dzięki uprzejmości M. Saponari, CNR-Institute for Sustainable Plant 

Protection (Włochy).(1- sadzonki oliwki; 2-ukorzenione sadzonki winorośli;3-sadzonki Prunus spp.).  
 

2. Inokulacja 
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Technika inokulacji powinna zapewnić bezpośrednie przedostanie się bakterii do naczyń ksylemu aby 

zapewnić rozwój objawów. Najczęściej stosowaną metodą inokulacji roślin jest nakłuwanie igłą łodygi 

w miejscu przyczepienia ogonka liściowego (Ryc. 30). 

         Ogólna procedura inokulacji polegająca na  metodzie inokulacji poprzez ukłucie (Hill i Purcell, 1995; 

Almeida i inni, 2001) została opisana poniżej. 

     Do inokulacji najlepiej użyć ostatni pasaż (2–3) kultur bakterii rosnących przez 8–10 dni na 

odpowiednim podłożu (patrz Załącznik 8) w temp. 28–30°C. Bakterie należy pobrać z podłoża stałego i 

zawiesić w buforze PBS lub bursztyniano cytrynianowego  (patrz Załącznik 8). Zawiesina bakterii 

powinna zawierać wysoką koncentrację bakterii (około 10
9
 jednostek tworzących kolonie/ml).  

     Kroplę (10–50 μl) inokulum umieścić w kącie liścia i nakłuwać wiele razy za pomocą  cienkiej igły. 

Po inokulacji roślinę ułożyć w pozycji horyzontalnej przez 5–10 min. aby umożliwić absorpcję 

inokulum. Inokulację należy wykonać w różnych miejscach rośliny testowej. Rośliny stanowiące 

kontrolę należy potraktować w taki sam sposób lecz zamiast zawiesiny bakterii użyć buforu.  

       Inna konwencjonalna procedura dotyczy inokulacji roślin przy użyciu strzykawki (np. 1-mililitrowe 

strzykawki do iniekcji podskórnej) do wstrzyknięcia zawiesiny bakterii X. fastidiosa zawierającej około 

10
8
 jednostek tworzących kolonie /ml.  

Alternatywna metoda inokulacji cytrusów polega na nacięciu i lekkim uniesieniu ku górze ostrzem 

noża fragmentu kory i umieszczeniu 10–30 μl zawiesiny (10
8
 jednostek tworzących kolonie /ml) pod 

fragmentem naciętej kory; fragment pobranej kory należy umieścić w probówce Eppendorfa 

zawierającej 500 μl zawiesiny bakterii na 2 godziny, a następnie fragment tkanki ponownie umieścić w 

miejscu pobrania i owinąć taśmą używaną do szczepienia roślin. 

Jeśli rośliny posiadają kilka pędów (np. Polygala myrtifolia lub borówka) inokulację należy wykonać 

na co najmniej 2 łodygach. 

W celu wzmocnienia efektu inokulacji, rośliny można poddać drugiej rundzie inokulacji po upływie 

3-8 tygodni od pierwszej inokulacji. 

 

 
Ryc.30 Inokulacja za pomocą igły. Dzięki uprzejmości M. Saponari, CNR-Institute for Sustainable Plant Protection (Włochy). 
 

 

3. Monitorowanie objawów 

 

Objawy zwykle pojawiają się (patrz Sekcja 3.1) po 60–80 dniach po inokulacji w przypadku winorośli 

oraz po 8–10 miesiącach w przypadku cytrusów. W Brazylii całkowite zakończenie testu 

patogeniczności  (i wypełnienie postulatów Kocha) dla szczepu bakterii X. fastidiosa, którym 

zainokulowano roślinę kawy, nastąpiło po upływie 6 lat. We Włoszech objawy na najbardziej 

wrażliwych odmianach oliwek zaczęły pojawiać się po upływie 13 miesięcy. 

         Rośliny testowe wykazujące objawy należy poddać testom zgodnie z zaleceniami w Sekcji 3.5 oraz    

podjąć próbę izolacji, choć może się to nie udać. 

Ponieważ uzyskanie objawów jest trudne, zaleca sie także poddanie testom rośliny nie wykazujące 

objawów. 
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Załącznik 15 – Test nadwrażliwości na roślinach tytoniu (Francis i inni, 2008) 
 

Rośliny tytoniu są rozmnażane w szklarni i inokulowane izolatami X. fastidiosa w sposób opisany poniżej. 

    Nasiona Nicotiana tabacum odmiany ‘Petite Havana SR1’ poddać kiełkowaniu w  temperaturze około 20–

25°C przy długości dnia 14 godzin lub jeśli to możliwe w świetle dziennym. 

     Po upływie około 1 miesiąca, 50 sadzonek przesadzić pojedynczo do małych doniczek (10 cm
2
). Od tej 

chwili rośliny nawozić okazjonalnie, tylko wówczas gdy obserwowane są żółknięcia liści (niedobory). 

Warunki te, które mogą być uznane przez rośliny tytoniu jako stresujące, mogą skutkować szybkim 

rozwinięciem się objawów. 

     Po upływie około1 miesiąca od przesadzenia, rośliny tytoniu są przygotowane do inokulacji poprzez 

odcięcie wierzchołka łodygi oraz niżej położonych młodych liści, tak aby pozostawić tylko trzy zdrowe 

dorosłe liście w dolnej części rośliny (ponumerowane od 1–3). 

     Inokulum bakterii przygotować z kultury X. fastidiosa, która rosła na podłożu stałym w temp. 28°C przez 

około 1 tydzień. Z obydwu płytek zebrać kulturę bakterii i zawiesić w 1,5 ml buforu bursztyniano-

cytrynianowo-fosforanowego (Załącznik 8). 

     Przygotować 1 – ml strzykawkę do iniekcji podskórnej z igłą o grubości 23-gauge do zainokulowania 

połowy roślin około 20μl zawiesiny każdego pozostawionego na łodydze ogonka liściowego w pobliżu kąta 

ogonka liściowego. Pozostałą połowę roślin tytoniu (rośliny kontrolne) zainokulować w ten sam sposób tylko 

samym buforem. 

    Rośliny kontynuują wzrost z miejsca gdzie została odcięta łodyga. Liście są klasyfikowane na podstawie 

ich wyglądu jako: kontrole (zdrowe) lub  starzejące się (wykazujące objawy brązowienia) od roślin 

kontrolnych zainokulowanych buforem i nie wykazujących objawów (zdrowe) lub wykazujących objawy 

(brzegowa oparzelina liści) od roślin zainokulowanych bakterią X. fastidiosa. 

 
Ryc. 31. Objawy na roslinie Nicotiana tabacum cv. SR1 po inokulacji szczepem Xylella fastidiosa  wywołujacym chorobe Pierce's Temecula-1. 

Objawy w pełni rozwinęły się po 6 tygodniach od inokulacji. (A) Kontrola zainokulowana wodą (po lewej) oraz roślina zainokulowana 

X. fastidiosa Temecula-1 (po prawej). (B) Zaawansowane objawy w czasie kwitnienia (2–3 miesiecy po inokulacji). Roślina kontrolna 

zainokulowana wodą wykazuje  normalnie starzejace się liście (po lewej) oraz roslina zainokulowana X. fastidiosa wykazująca brzegową 

oparzelinę liści i chlorotyczne obwódki na brzegach poparzeń (po prawej). Reprodukcja z publikacji Francis et al. (2008). 

 

Objawy zaczynają sie rozwijać po upływie 10–14 dni od inokulacji (objawy oparzeliny liści). Francis i inni, 

(2008) donoszą, że tytoń zainokulowany szczepami uzyskanymi z chorych na oparzelinę liści migdałowca 
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oraz chorobę Pierce’s wykazują typowe objawy podobne do tych, które pojawiają się na roślinach winorośli i 

migdałowca zainfekowanych bakterią X. fastidiosa (Ryc. 31). 

 

 

 
Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Anna Kołodziejska (GIORiN CL), 15.12.2017 r. 


