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Diagnostyka1

Phytophthora ramorum
Zakres
Niniejszy standard opisuje tymczasowy protokół diagnostyczny dla P. ramorum.
Ponieważ metody zostały opisane całkiem niedawno w różnych laboratoriach europejskich,
nie było wystarczająco czasu na to, aby je porównać i ocenić. Z tego też powodu tekst
protokołu przedstawia wybór metod równoważnych. EPPO proponuje przygotować
zharmonizowaną poprawioną wersję tego Standardu tak szybko jak to jest możliwe.
Zatwierdzenia i nowelizacje
Standard został zatwierdzony we wrześniu, 2005 roku.
Wprowadzenie
Phytophthora ramorum jest stosunkowo niedawno opisanym gatunkiem Phytophthora
(Werres i wsp. 2001) powodującym wysoką śmiertelność drzewostanu dębowego
w Kalifornii (USA), gdzie choroba jest znana jako nagłe zamieranie dębów (Rizzo i wsp.
2002). Stwierdzono również, że patogen powoduje zamieranie i nekrozy liści u szerokiego
zakresu roślin rodzimych oraz gatunków iglastych Kalifornii a także u roślin ozdobnych
w części Europy.
Uszkodzenia powodowane przez P. ramorum w Europie zostały po raz pierwszy
stwierdzone w roku 1997 (Werres & Marwitz, 1997). Autorzy opisali zamieranie pędów
różanecznika Rhododendron catawabiense „Grandiflorum” oraz „Roseum elegant”
występujące w szkółkach i okazjonalnie na większych terenach zielonych w Niemczech
w ostatnich trzech latach. Objawy chorobowe były podobne do tych powodowanych przez
Phytophthora syringae, ale morfologia patogena nie pasowała do żadnego wcześniej
opisanego gatunku i autorzy sugerowali, że może to być nowy gatunek. Takie same
uszkodzenia na różaneczniku obserwowano również w Holandii (de Gruyter i wsp. 2002).
Później stwierdzono, że patogen sporadycznie powoduje nekrozę podstawy pędu na
Viburrnum spp. (Werres i wsp. 2001). W Europie, w wyniku wzrastającej świadomości oraz
przepisów UE stosowanych w nagłych wypadkach zintensyfikowano lustracje lub
zainicjowano poszukiwania obecności P. ramorum. W ich wyniku, patogena stwierdzono na
roślinach różanecznika i kaliny w szkółkach oraz mniejszego rozpowszechnienia P. ramorum
na krzewach w ogrodach publicznych w innych częściach Europy (Lane i wsp. 2003a; Man
in’t Veld i wsp. 2002a; Werres, 2002). Od tego czasu donoszono o porażeniu kilku nowych
roślin żywicielskich. Jesienią 2003 roku w Europie, po raz pierwszy P. ramorum stwierdzono
na dwóch amerykańskich gatunkach dębów czerwonych (Quercus palcata
(Fot. 3), Q. rubra (Fot. 2) obserwowano krwawiące raki i inne objawy, typowe dla nagłego
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zamierania dębów (Brasier i wsp. 2004). Następnie, w Wielkiej Brytanii stwierdzono
porażenie przez P. ramorum buka europejskiego (Fagus sylvatica), dębu ostrolistnego
(Quercus ilex), dębu burgundzkiego (Quercus cerris), kasztanowca (Aesculus hippocastanum)
oraz kasztana jadalnego (Castanea sativa). W Holandii P. ramorum pozytywnie
zidentyfikowano w korze raków pochodzących z drzew Q. rubra. Zaktualizowaną listę
naturalnych
gospodarzy
P.
ramorum
można
znaleźć
na
stronie
http://www.suddenoakdeath.org, http://www.defra.gov.uk/planth/pramorum.htm
Tożsamość
Nazwa: Phytophthora ramorum Werres, de Cock & Man in’t Veld
Stanowisko taksonomiczne: Chromista: Oomycetes: Peronosporales: Pythiaceae
Kod EPPO: PHYTRA
Kategoria fitosanitarna: lista alertowa EPPO, tymczasowo regulowany przez UE (2002,
2004)
Wykrywanie
Objawy chorobowe
Objawy chorobowe powodowane przez P. ramorum mogą być zróżnicowane. Hansen i wsp.
(2002) rozróżnili trzy różne grupy symptomów: (1) „nagłe zamieranie dębów” – określane,
jako śmiertelne raki; (2) „ramorum - zamieranie pędów”, jako wynik infekcji liści i/lub
bezpośredniej infekcji pędu; (3) „ramorum- plamistości liści’, jako wynik infekcji liści. Te
trzy różne typy chorób opisano poniżej (Fot. 1–15).
Nagłe zamieranie dębów
Pień: obecność P. ramorum określa się jako wyciek bezpośrednio z pnia soku
ciemnoczerwonego do czarnego (krwawiące raki lub smoliste plamy) (Fot. 1). Zwykle
objawy te występują w dolnej części, ale mogą również występować na pniu do
wysokości 20 m. Pod krwawiącymi obszarami mogą występować zagłębione lub
spłaszczone raki. Po usunięciu zewnętrznej kory z krwawiących raków może być
widoczny cętkowany obszar nekrotycznej, odbarwionej tkanki kory wewnętrznej (można
pomylić z normalnym czerwienieniem tkanki floemu z powodu jej utleniania). Czarne
‘linie strefy’ są często obecne wewnątrz i wokół brzegów nekrotycznego obszaru. Na
młodych lub cieńszych drzewach może być widoczna wyraźna granica pomiędzy zdrową
a nekrotyczną tkanką.
Listowie: nagłe zamieranie drzewa spowodowane jest często zgnilizną pierścieniową (Fot. 4),
w wyniku, czego listowie w całej koronie może zmieniać gwałtownie i równomiernie
kolor a zamarłe liście pozostawać na gałęziach.
Korzenie: P. ramorum pierwotnie nie kolonizuje korzeni.
Objawy podobne: dęby europejskie są już przedmiotem lokalnego zamierania, a kompleks
zamierania jest przyczyną znaną i określaną, jako ”zamieranie dębów’. W niektórych
przypadkach jest to związane z infekcją korzeni powodowaną przez gatunki
Phytophthora. Na kompleks zamierania wpływają również powtarzające się susze, grzyby
powodujące choroby korzeni takie, jak Collybia i Hypoxylon, powtarzające się defoliacje
powodowane przez owady liściożerne oraz atak tarczników. Jednakże, na europejskich
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dębach nie obserwuje się zwykle krwawiących raków. Sporadycznie, zamierające drzewa
wydzielają ciemny, wodnisty wyciek z pęknięć kory, który zwykle spływa wolno
w dół drzewa. Kompleks zamierania atakuje głównie drzewa dorosłe; stopień
zaawansowania objawów na listowiu często wzmaga się stopniowo, aż porażone drzewa
tworzą suchoczuby. Zamieranie dębów ma zwykle tendencje do utrzymywania się
w skupisku, z martwymi i zamierającymi drzewami w ich centrum. Jednakże, pojedyncze
i rozproszone drzewa z objawami zamierania występują powszechnie, szczególnie na
otwartej przestrzeni.
Ramorum - zamieranie pędów
Objawy na najczęściej porażanych roślinach żywicielskich przedstawiono poniżej:
Rhododendron: patogen pierwotnie powoduje zamieranie części nadziemnej roślin zarówno
w szkółkach, jak i krzewów dorosłych. Inne gatunki Phytophthora oraz grzyby (np.
Glomerella, Botryosphaeria, Botryotinia), a także inne czynniki uszkadzające mogą
maskować lub powodować objawy podobne, dlatego też należy być ostrożnym przy
stawianiu diagnozy. Chore gałązki mają brązowe do czarnych nekrozy, które zwykle
zaczynają się na wierzchołku i przesuwają się w kierunku podstawy. Jednakże, raki mogą
się tworzyć na każdej części pędu (Fot. 5) lub pnia. Tkanka kambium u porażonych
pędów zostaje zabita powodując przebarwienia, które są widoczne po usunięciu kory.
Raki blisko poziomu podłoża mogą powodować gwałtowne więdnięcie pędów, a liście
pozostają na pędach i zwisają w dół (Fot. 6). Najbardziej charakterystycznym objawem
choroby na liściach jest czernienie ogonka liściowego rozprzestrzeniające się w kierunku
podstawy liścia (Fot. 7). Zgnilizna może postępować dalej wzdłuż nerwu głównego
i powodować czernienie całej blaszki liściowej. Liście mogą ulec porażeniu razem lub bez
infekcji pędów. Chociaż P. ramorum izolowano z korzeni i podstawy pędu to patogen ten
nie jest uważany za poważnego sprawcę gnicia tych organów w odróżnieniu do innych
gatunków Phytophthora.
Viburnum: infekcja ma zwykle miejsce u podstawy głównego pędu (Fot. 8) powodując,
że rośliny bardzo szybko więdną i zamierają. Brązowa nekroza u podstawy pędu może
szybko rozprzestrzeniać się w kierunku wierzchołka. Tkanka kambium początkowo jest
brązowa, a ostatecznie staje się ciemnobrązowa. Może również występować zamieranie
gałązek i pędów oraz plamy na liściach (Fot. 9). Obserwuje się nieznaczne gnicie korzeni.
Pieris: objawy na liściach są podobne do tych, które obserwuje się na rododendronie. Patogen
powoduje czernienie ogonków liściowych, które może się rozprzestrzeniać na główny
nerw i powodować ogólne zamieranie liścia (Fot. 10). Infekcja może rozszerzać się z liści
na pędy i odwrotnie. Pojedyncze raki pędów prowadzą do zamierania części nadziemnych.
Syringa: objawy obserwuje się początkowo na pączkach (Fot. 11), które prowadzą do
przebarwienia pędów na kolor brązowy do czarnego. Typowa nekroza występuje
w okolicy wierzchołków i brzegów liści.
Pseudotsuga menziesii i Sequoia sempervirens: zamieranie ogranicza się do igieł i pędów.
U P. menziesii objawy bardzo przypominają te powodowane przez Botryotinia fuckeliana
lub uszkodzenia mrozowe.
Ramorum - nekrozy liści
Objawy na najczęściej porażanych roślinach żywicielskich przedstawiono poniżej:
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Rhododendron: na wierzchołku liścia (gdzie gromadzi się i pozostaje woda, która sprzyja
infekcjom) często występują rozmyte brązowe (ciemnobrązowe) plamy lub kleksy, ale
mogą się one tworzyć wszędzie (krople wraz z zarodnikami pływkowymi opadają na
blaszkę liściową i powodują tworzenie się okrągłych, ciemnobrązowych plamek).
Ostatecznie całe liście mogą przebarwiać się na kolor brązowy do czarnego
i przedwcześnie opadać. Czasami wczesne plamki na liściach tworzy rdza (Chrysomyxa
rhododendri) i wyglądają one podobnie do tych, które tworzy P. ramorum.
Kalmia: infekcja zwykle ma miejsce na wierzchołku liścia. Patogen następnie przerasta
tkankę w kierunku jego podstawy powodując brązowe do czarnych przebarwienia (Fot.
12). Podobne objawy mogą powodować inne gatunki Phytophthora.
Camellia: na wierzchołkach liści tworzą się brązowe do czarnych plamy (Fot. 13), które
w efekcie mogą powodować zamieranie całego liścia. Podczas doświadczeń naukowych
stwierdzono, że pędy są wrażliwe na patogena, dlatego możliwe jest, że wystąpi ich
zamieranie.
Leucothoe: do chwili obecnej objawy chorobowe obejmują podstawę liścia i nekrozy
ogonków (Fot. 14).
Taxus baccata: patogen powoduje zamieranie igieł na młodych pędach (Fot. 15). Początkowe,
uwodnione plamy prowadzą do ogólnej nekrozy.
Procedury pobierania próbek
W zależności od rodzaju materiału, który ma zostać pobrany stosuje się opisane poniżej
metody (Rizzo i wsp., 2002).
Materiał roślinny
Drzewa: w przypadku krwawiących raków wycina się wewnętrzną korę z powierzchni
bezpośrednio otaczającej miejsce wycieku aż będzie widoczna granica raka. Pobiera się
fragmenty floemu i ksylemu i umieszcza w zamykanym pojemniku lub małe fragmenty
wykłada się bezpośrednio na różne podłoża hodowlane (Rizzo i wsp., 2002).
Pędy lub gałązki: lokalizuje się pogranicze (strefa pomiędzy chorą i zdrową tkanką) i pobiera
fragment pędu o długości ok. 15 cm, z każdej strony 7,5 cm z pograniczem, umieszcza
w zamykanym worku plastikowym z kawałkiem wilgotnego ręcznika papierowego aby
zapobiec jej wysychaniu.
Liście: pobiera się 4–6 liści wykazujące odpowiednie objawy i umieszcza w zamykanym
worku foliowym z kawałkiem wilgotnego ręcznika papierowego.
Wszystkie próbki materiału roślinnego należy przesłać do laboratorium tak, aby dotarły
dnia następnego. Próbki, przed ich wysyłką należy zabezpieczyć przed przegrzaniem lub
wysuszeniem. Jeśli to konieczne, próbki można przez kilka tygodni przechowywać
w chłodziarce (4–10°C).
Woda
Do badań pobiera się, co najmniej 1 litr wody włączając w to osad i wszelkie resztki
pływające na jej powierzchni. Wodę umieszcza się w mocnej plastikowej butelce,
przechowuje w chłodzie (4–10°C) i przesyła do laboratorium tak, aby próbka dotarła dnia
następnego.
Gleba
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Pobiera się, co najmniej 500 g lub 200 ml gleby wraz z pozostałościami z porażonego obszaru
i umieszcza w mocnym, zamykanym worku. Pobraną próbkę przechowuje się w chłodzie (4–
10°C) i przesyła do laboratorium tak, aby próbka dotarła dnia następnego.
Badanie wstępne (przesiewowe) z użyciem metod serologicznych
Do wstępnego określenia obecności Phytophthora spp. można wykorzystać metody
serologiczne. Nie są one specyficzne dla P. ramorum, stąd można otrzymać wyniki fałszywie
negatywne lub pozytywne. W handlu dostępne są zestawy diagnostyczne np. firmy ADGEN
Agri-foods Diagnostic Systems (Ayr, GB; www.adgen.co.uk ) oraz Central Science
Laboratory (York, GB).
Izolacja z materiału roślinnego
Do powierzchniowego odkażania i dekontaminacji materiału roślinnego stosuje się różne
metody alternatywne. W celu usunięcia powierzchniowych mikroorganizmów z materiału, na
którym podejrzewa się wystąpienie wewnątrz tkanek P. ramorum można zastosować przez
2–5 min. zabiegi z alkoholem etylowym lub 0,5% roztworem aktywnego podchlorynu sodu.
Materiał roślinny następnie płucze się w wodzie sterylnej i suszy. Inne sposoby (Załącznik 1)
zależą od:
• typu substratu (drobnych korzeni lub tkanki liścia nie powinno się traktować
alkoholem)
• typu badania, jakie ma zostać przeprowadzone (podatna na kontaminację przez inne
mikroorganizmy jest hodowla patogena, ale nie metody molekularne)
• ryzyka otrzymania wyników fałszywie negatywnych (płukanie wodą może częściowo
usunąć kontaminację organizmów saprofitycznych, ale pozwala pozostać tym, które
mają działanie supresyjne na P. ramorum, podczas gdy zabieg z alkoholem może
usunąć kontaminanty, jak również P. ramorum).
Inkubacja
Czasami obecność P. ramorum można stwierdzić bezpośrednio na zebranym materiale (np.
obecność typowych zarodni pływkowych). Jeśli nie, to taki materiał roślinny inkubuje się
przez 3–5 dni w zamkniętych pudełkach z małym kawałkiem wilgotnej bibuły w celu
stymulacji zarodnikowania.
Metoda hodowlana
Następnie, P. ramorum izoluje się na odpowiednie podłoże hodowlane (Załącznik 2).
Najczęściej stosowanym jest P5ARP[H], jako półselektywne dla Phytophthora spp., na
którym z łatwością obserwuje się charakterystyczne cechy P. ramorum. Z powierzchniowo
odkażanego materiału pobiera się sterylnym skalpelem, co najmniej 4 małe fragmenty (około
2 mm2) tkanki i w warunkach aseptycznych przenosi na jedno lub więcej właściwych podłoży
agarowych. Szalki inkubuje się na stole laboratoryjnym (20–25°C) lub w inkubatorze,
w temp. 20–22°C.
Izolacja z wody lub gleby
Próbki wody
Wszystkie próbki wody należy badać z użyciem testu z liśćmi różanecznika
http://www.jki.bund.de/nn_932586/EN/Home/schadOrganismen/phytophthora/diagn__r__gui

5

delines.html)2 (Themann & Werres, 1998; Themann i wsp., 2002). Liście do testu pobiera się
z roślin, które nie były wcześniej traktowane fungicydami. Dla małych próbek zdrowe
fragmenty liścia różanecznika, najlepiej R. catawabiense ‘Cunningham White’ wykłada się na
powierzchnię badanej próbki wody. Po 3–7 dniach inkubacji fragmenty liści
z podejrzanymi plamkami należy pociąć do izolacji i wyłożyć na podłoża nieselektywne (np.
CPA) lub półselektywne (np. P5ARP[H]) lub poddać badaniu techniką PCR. Patrz: podłoża
hodowlane Załącznik 2. Dla próbek większych (np. stawy nawadniające, strumienie, rzeczki
itp.), 5–10 liści różanecznika (jak wyżej) umieszcza się w małym kawałku muślinu i dodaje
kawałki polistyrenu lub podobnego materiału, które służą jako środek pomocniczy
w pływaniu. Tak przygotowany materiał umieszcza się w torbie z próbką wody, wiąże
sznurkiem, liście różanecznika unoszą się na powierzchni wody przez 3–7 dni. Obecność
P. ramorum sprawdza się w sposób opisany powyżej dla małych próbek.
Gleba
Do badań stosuje się test z liśćmi różanecznika (jw.). Glebę umieszcza się dużym
plastikowym pudełku, dodaje wystarczającą ilość sterylnej demineralizowanej wody lub
mineralnego roztworu Petriego w celu umożliwienia pływania fragmentów liści (jw.) na
powierzchni wody. Obecność P. ramorum sprawdza się po 3–7 dniach inkubacji, w sposób
jak opisano przy próbkach wody.
Tabela 1. Charakterystyczne cechy wzrostu na podłożu selektywnym i półselektywnym.
Cecha
Kolonia

Plecha

P5ARP(H)*

Agar marchwiowy *

Relatywnie wolno rosnąca, średnio 2 Delikatny wzór podobny do róży,
mm na dzień
wyraźne koncentryczne pierścienie;
tempo wzrostu śr. 3 mm na dzień
Strzępki lekko gruzełkowate, rosnące Plecha powietrzna rzadka,
wewnątrz
agaru
z
niewielkim zgrubień strzępkowych
powierzchniowym wzrostem, brak
zgrubień strzępkowych

brak

Tworzą się licznie na powierzchni pożywki, półbrodawkowe, odpadające, z
krótkim trzonkiem lub bez; o wymiarach 20-32 x 40-80 µm, średnio 24 x 52 µm;
średni stosunek długości do szerokości wynosi 2,16:1
Zarodnie pływkowe

Chlamydospory

Organy rozmnażania
generatywnego

Elipsoidalne,
często
w
małych Elipsoidalne, kształtu wrzecionowatego
skupieniach i względnie wąskie, lub wydłużono-jajowate, pojedyncze w
podstawowe sporangium często tworzy lub w grupach
wtórne, mniejsze sporangia
Częściej występujące w starszych
kulturach (7-10 dniowych), bardzo duże
(do 80 µm średnicy), hialinowe przez
jasnobrązowych do brązowych

Po 3 dniach inkubacji w ciemności w
starszych miejscach, ale bardzo często
również w młodszych miejscach kultury
cienkościenne,
hialinowe
do
jasnobrązowych, do 88 µm

Można obserwować na pożywce marchwiowej po teście z przeciwstawnym typem
kojarzeniowym np. P. cryptogea (Werres & Zielke, 2003). Kojarzenie P.
ramorum x P. ramorum jest możliwe również w warunkach in vitro (nie
wszystkie izolaty) (Brasier, informacja ustna ) oraz na pędach różanecznika
(Werres & Zielke, 2003)

* na pożywce PARP(H) cechy charakterystyczne można obserwować po 4 - 6 dniach inkubacji na stole laboratoryjnym
w temp. 20oC, w świetle bliskim UV 12 h /12 h w ciemności. Na pożywce marchwiowej po 3–5 dniach inkubacji w temp.
20oC w ciemności .
2

strona WWW, gdzie aktualnie można znaleźć opis omawianego testu – przyp. tłumacza.
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Identyfikacja
P. ramorum można identyfikować do gatunku zarówno na podstawie cech wzrostu, jak
i morfologii w kulturze, (jeśli to konieczne, to potwierdzić testami biochemicznymi lub
molekularnymi) lub z użyciem odpowiednich metod molekularnych. Schemat decyzyjny
określający kombinacje metod przedstawiono na Rys. 1.
Charakterystyka wzrostu w kulturze i morfologia
Charakterystyka wzrostu oraz cechy morfologiczne na podłożu agarowym zostały opisane
przez Werres i wsp. (2001). Najbardziej typowe cechy gatunku na pożywce selektywnej
i nieselektywnej przedstawiono w Tabeli 1. Zazwyczaj wyżej opisane unikalne cechy
morfologiczne czynią P. ramorum relatywnie łatwym organizmem do identyfikacji
w kulturze. Największa możliwość pomyłki w ocenie morfologii i cech kultury występuje
w przypadku Phytophthora palmivora. Cechy charakterystyczne z klucza do identyfikacji
zilustrowano na zdjęciach Fot. 16-22.
Metody biochemiczne
Identyfikacja P. ramorum z użyciem izozymów została opisana przez Werres i wsp. (2001)
z odniesieniem do publikacji Man in’t Veld i wsp. (1998). Oba użyte enzymy: dehydrogenaza
jabłczanowa (MDH) oraz dehydrogenaza jabłczanowa, dekarboksylująca (MDHP) są
monomorficzne wewnątrz populacji P. ramorum (analizie poddano 40 szczepów; Man in’t
Veld i wsp., 2002b). Blisko spokrewnione gatunki P. lateralis i P. hibernalis różnią się od
P. ramorum loci związanymi z izoenzymami. Dane te były walidowane z użyciem metody
PhastSystem opisanej poniżej. Szczegóły metody przedstawiono w Załączniku 3.
Metody biologii molekularnej
Opracowano kilka metod molekularnych do identyfikacji P. ramorum bezpośrednio
w kulturze, jak również w materiale roślinnym z zastosowaniem zarówno konwencjonalnego
PCR, jak i techniki real-time PCR. Metody PCR, ze starterami zaprojektowanymi przez
M. Garbelotto (USA) (metoda A: Kox i wsp., 2002; metoda B: Wagner & Werres, 2003) lub
przez K. Hughesa (GB) (metoda C: Lane i wsp., 2003b), przedstawiono w Załączniku 4.
Z kolei, metody real-time PCR (metoda A, Hughes i wsp., 2005; metoda B, Hayden i wsp.,
2004) opisano w Załączniku 5. Na ogół, startery stosowane w konwencjonalnym PCR są
specyficzne dla P. ramorum, z niewielką liczbą reakcji krzyżowych. Startery Garbelotto mogą
dawać reakcje krzyżowe z Phytophthora lateralis (L.F.F. Kox, informacja ustna) gatunkiem,
który nie jest rodzimy dla Europy i nie występuje na roślinach żywicielskich P. ramorum oraz
reakcję z P. cambivora w przypadku dużej koncentracji DNA (Davidson i wsp., 2003).
Brytyjskie startery do real-time PCR są specyficzne dla P. ramorum (Hughes, informacja
ustna). Dalsze metody identyfikacji, włączając w to sekwencjonowanie regionu ITS
pozwalają na identyfikację do gatunku (Załącznik 6).
Wymagania w przypadku pozytywnej identyfikacji
W przypadku pozytywnej identyfikacji organizm
zidentyfikowany jedną z następujących metod:

powinien

zostać

jednoznacznie
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•
•
•
•

Identyfikacja morfologiczna: ustalenie obecności zarodni pływkowych typu semipapillate,
odpadających, z krótki trzonkiem lub bez, oraz dużych, hialinowych do jasnobrązowych
chlamydospor (o średnicy do 80 µm),
Real-time PCR, spełniający kryteria wymienione w Załączniku 5
Konwencjonalny PCR, spełniający kryteria wymienione w Załączniku 4
Typ kojarzeniowy można określić z użyciem testerów A1 i A2 opisanych przez Werres
i wsp., 2001; Werres & Zielke, 2003 oraz Brasier & Kirk, 2004. Biotypy na poziomie
molekularnym mogą być identyfikowane z użyciem metody PCR-RFLP lub za pomocą
sekwencjonowania genów kodujących jednostki mitochondrialnej oksydazy
cytochromowej opisanej przez Kroon i wsp.,(2004). Schemat decyzyjny opisujący
właściwe metody badania niezbędne do wydania pozytywnego wyniku przedstawiono na
Rys. 1.

Szczepy odniesienia
Izolat typu P. ramorum: BBA 9/95 (A1) = CBS 101553 można pozyskać w BBABraunschweig, Niemcy (Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry,
Institute for Plant Protection in Horticulture, Messeweg 11/12, D-38104, Braunschweig, DE),
lub z CBS, Utrecht (Holandia).
Sprawozdawczość i dokumentacja
Wskazówki dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji przedstawiono w standardzie EPPO
PM7/- (w przygotowaniu).
Informacje dodatkowe

•

•
•

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Mycology Section, Plant Protection Service, PO Box 9102, 6700 HC Wageningen
(Netherlands)
(Fax
31.317.421701,
Tel.
31.317.496111,
E-mail:
g.c.m.van.leeuwen@minlnv.nl)
Central Science Laboratory, YO41 1LZ York (UK) (Fax 44 1904462111, Tel. 44
1904462000, E-mail: c.lane@csl.gov.uk or k.hughes@csl.gov.uk)
BBA, Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Plant
Protection in Horticulture, Messeweg 11/12, D-38104, Braunschweig (Germany) (Fax 49
531299 3009, Tel. 49531 2994407, E-mail: S.Werres@bba.de
Podziękowania
Niniejszy protokół został w oryginale opracowany przez G.C.M. van Leeuwen, Plant
Protection Service, Wageningen (NL), C.R. Lane and K.J.D. Hughes, Central Science
Laboratory, York (GB); S. Werres and S. Wagner, Federal Biological Research Centre for
Agriculture and Forestry, Braunschweig (DE). Protokół powstał przy pomocy członków
Europejskiej Sieci Mikologicznej, którzy zweryfikowali jego zawartość.
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Załącznik 1. Techniki dezynfekcji
Nadziemne części roślin
Odkażanie podchlorynem sodu
Dezynfekować powierzchniowo tkanki materiału roślinnego zanurzając je w 1% roztworze
podchlorynu sodu. Wyciąć z pogranicza tkanki zdrowej i chorej małe fragment materiału (ok.
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0.5–1 cm2 każdy), wypłukać w wodzie wodociągowej (10 sek.), a następnie zanurzyć
w 50% alkoholu etylowym przez 10 sek. Na koniec wypłukać w wodzie wodociągowej przez
10 sekund.
Odkażanie alkoholem etylowym
Powierzchnie wybranych fragmentów materiału roślinnego szybko przetrzeć watą nasączoną
70% alkoholem etylowym, następnie pobrać małe fragmenty materiału i przenieść
w aseptyczny sposób na podłoże selektywne. Z pędów usunąć korę przed wyłożeniem ich na
podłoża hodowlane.
Zanurzanie w wodzie lub w roztworze dezyfektanta
Do wyboru:
1. Wybrać odpowiednią część rośliny i umieścić w dużej, plastikowej torbie, dodać ok.
20–30 ml wody destylowanej i pozostawić na kilka minut w celu namoczenia
fragmentu rośliny, poruszać próbką w torbie przez 10 sek., usunąć wodę z worka,
powtórzyć obmywanie, a następnie próbkę poddać izolacji.
2. Próbkę umieścić w ok. 0,5% aktywnym roztworze podchlorynu sodu na 2-5 min
w komorze laminarnej, obmyć dwukrotnie w wodzie sterylnej, delikatnie osuszyć
bibułą i przenieść w sposób aseptyczny na jedno z podłoży wymienionych
w Załączniku 2.
Odpowiednie części roślin to w przypadku pędów:, co najmniej trzy fragmenty pędów, jeden
z ciemnobrązową częścią, jeden z pogranicza części zdrowej i chorej oraz jeden pochodzący
ze zdrowej tkanki sąsiadującej z nekrozą.; dla liści: drobne fragmenty (około 0,5x0,5 cm)
pobrane z pogranicza części nekrotycznej lub plamy.
Podstawa pędu, korzenie lub próbki w zaawansowanym stopniu porażenia
Przepłukiwanie wodą
Pobrane odpowiednie fragmenty tkanki umieścić w 250 ml kolbie i przykryć szyjkę kolby
porowatym materiałem (np. muślinem, drobnym metalowym sitkiem, Parafilmem, w którym
zostaną zrobione niewielkie otwory). Podłączyć kolbę do wody wodociągowej i przepłukiwać
wodą, co najmniej 2 godziny.
Zabieg z alkoholem
Wyciąć duże fragmenty (minimum 10 x 10 cm). W laboratorium, zanurzyć je w 98%
alkoholu etylowym, następnie pozwolić im wyschnąć i pociąć na drobne fragmenty, które
umieszcza się na agarze marchwiowym lub podłożu selektywnym. Jest również możliwe
umieszczenie drobnych fragmentów materiału roślinnego bezpośrednio w podłożu agarowym
podczas pobierania materiału w polu, bez uprzedniego zabiegu z alkoholem.

Załącznik 2. Podłoża do hodowli Phytophthora ramorum
Pożywka wielowarzywna (V8):
Sok wielowarzywny 250 ml; CaCO3 5 g; agar 15 g, woda destylowana 1000 ml. Do soku
wielowarzywnego dodać CaCO3 i dobrze mieszać przez 15 min. Mieszaninę odwirować przez
20 min, przy obrotach 5000 r.p.m., a supernatant zlać do butelki. Dolać wody destylowanej do
objętości 1 l i autoklawować przez 20 min., w temperaturze 120oC.
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P5ARP[H] (Jeffers & Martin, 1986):
Agar kukurydziany 17 g; woda destylowana 1000 ml. Autoklawować, a potem oziębić do
temperatury 50oC w łaźni wodnej. Odważyć: 5 mg pimaricyny, 250 mg ampicyliny (sól
sodowa), 10 mg rifampicyny i rozpuścić w 1 ml 95% alkoholu etylowego.; z kolei, 100 mg
PCNB, 22,5 mg hymexazolu rozpuścić w 10 ml sterylnej wody destylowanej. Suplementy
dodać do oziębionego podłoża, rozlać do szalek Petriego i przechowywać w temp. 4oC
w ciemności; zużyć w ciągu 5 dni. Jeśli hymexazol nie jest dostępny, to pożywka PARP jest
cały czas bardzo użyteczna.
PARB[H] (Robin i wsp., 1998):
Agar kukurydziany 17 g; woda destylowana 1000 ml. Autoklawować, a potem oziębić do
temperatury 50oC w łaźni wodnej. Odważyć: 10 mg pimaricyny, 250 mg ampicyliny, 10 mg
rifampicyny, 15 mg benomylu i 50 mg hymexazolu.
Agar marchwiowy (Werres I wsp., 2001):
Agar 22 g, poszatkowana marchew 50 g, woda destylowana 1000 ml.
Agar z sokiem marchwiowym 5% (Kröber, 1985):
Agar 5–22 g; sok marchwiowy (bez miodu) 50 ml; woda destylowana 950 ml.
Ciemny agar marchwiowy CSL:
Marchew 200 g; agar Oxoid nr 3 15 g; woda destylowana 1000 ml. Świeże marchewki
pokroić na plasterki i rozdrobnić w blenderze z 500 ml wody destylowanej przez 1 min przy
dużych obrotach. Przefiltrować przez 4 warstwy gazy i wycisnąć sok z resztek masy
marchwiowej. Przefiltrowany sok uzupełnić do objętości 1 l wodą destylowaną i dodać agar.
Podgrzać do rozpuszczenia agaru, rozlać do butelek i autoklawować w temp. 121oC przez 15
min.
Agar wiśniowy:
Agar 60 g; woda destylowana 3600 ml; sok wiśniowy 400 ml. Sok wiśniowy przefiltrować
i doprowadzić z użyciem KOH pH do 4.4. Agar dobrze rozpuścić, a następnie dodać sok
wiśniowy. Autoklawować w temp. 102oC przez 5 min.
Agar SNA
KH2PO4 1 g; KNO3 1 g; MgSO4·7H2O 0.5 g; KCl 0.5 g; glukoza 0.2 g; sacharoza 0.2 g; agar
15 g; woda destylowana 1000 ml. Autoklawować przez 15 min w temp. 120oC.

Załącznik 3. Identyfikacja na podstawie analizy izozymów
Przygotowanie plechy
Izolaty namnaża się w 250 ml kolbach Erlenmayera z 50 ml bulionu tryptozowo-sojowego
(TSB, Oxoid), które umieszcza się na wstrząsarce obrotowej i wytrząsa przy obrotach 40
r.p.m., w ciemności i temperaturze 23oC. Kolby z bulionem inokuluje się 3 krążkami
(o średnicy 5 mm) plechy pobranymi z pożywki V8, z brzegu aktywnie rosnącej młodej
kolonii (kultura 3-dniowa). Po upływie 7 dni plechę pobiera się poprzez wylanie zawartości
kolby na sitko, o wielkości oczek ok.1 mm. Tkankę suszy przez umieszczenie jej między
warstwami bibuły. Przed ekstrakcję enzymów plechę przechowuje się przez całą noc w temp.
−70oC.
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Ekstrakcja
Przed ekstrakcją enzymów wcześniej zamrożoną plechę rozmraża się przez 3 godz. w temp.
4oC. Następnie rozciera się ok. 0,5 g plechy przez 3 min. w schłodzonym moździerzu
z dodatkiem piasku i 70 µl roztworu ekstrakcyjnego (0.1 M Tris-HCl (pH 7.0), 1 mM
dithiothreitol, 50 mM EDTA, 10% PVP (M.W. 25000) w/v, 50 µg/ml soybean trypsin
inhibitor, 0,1 mM Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride (PMSF) i 5% glicerolu (v/v)). Homogenat
przenosi się do probówki wirówkowej i odwirowuje przez 10 minut, przy obrotach 14 000
r.p.m, w temp. 40C. Supernatant (40–80 µl) przenosi się do probówek i przechowuje w temp.
−70oC przed użyciem do badań.
Elektroforeza i barwienie enzymów
Elektroforezę przeprowadza się w temp. 4oC, na przykład z użyciem automatycznego aparatu
Phast-System®. Ekstrakt, uzyskany w sposób opisany wyżej, jest analizowany jednym
z podanych enzymów:
• Dehydrogenaza jabłczanowa, dekarboksylująca (MDHP, EC 1.1.1.40) na naturalnym
12,5% jednorodnym żelu poliakryalmidowym, lub
• Dehydrogenaza jabłczanowa (MDH, EC 1.1.1.37) na naturalnym 8–25% żelu
poliakryalmidowym.
Żele są przygotowane z 0,11 M buforem Tris-HCl, o pH 6,4. Bufor rozwijający zawiera 0,25
M Tris i 0,88 M bufor l-alaniny, o pH 8,8. Do próbek dodaje się glicynę, o końcowym
stężeniu 0,22 M. Ekstrakt do analizy dehydrogenazy jabłczanowej rozcieńcza się 5-10x, co
pozwala na uniknięcie rozmazywania prążków. Po elektroforezie żel zanurza się w świeżo
przygotowanym roztworze barwiącym przez 5 minut dla enzymu MDH i 20 minut dla
MDHP, inkubuje się w ciemności i temp. 37oC.
Skład mieszaniny reakcyjnej:
MDH: 25 ml 0,2 M Tris-HCl pH 8,0, 440 mg L-malic acid (di-sodium salt), 12,5 mg
Nicotineamide-Adenine-Dinucleotide (NAD), 7,5 mg Nitro Blue Tetrazolium (NBT) (Sigma
N 6876), 1 mg Phenazine Metho Sulfate (PMS) (Sigma P 9625).
MDHP: 25 ml 0,2 M Tris-HCl pH 8,0, 440 mg L-malic acid (di-sodium salt), 12,5 mg
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADP), 7,5 mg NBT, 1 mg PMS.
Analiza wyniku:
Prążki na żelu identyfikuje się przy pomocy szczepu referencyjnego Phytophthora ramorum.
Załącznik 4. Identyfikacja do gatunku z użyciem tradycyjnej techniki PCR
Metoda A (Kox i wsp., 2002)
Startery
Para starterów (Phyto 1 i Phyto 4) do wykrywania P. ramorum z użyciem konwencjonalnej
techniki PCR została zaprojektowana przez M. Garbelotto (Hayden i wsp., 2004).
Sekwencja starterów jest następująca:
Phyto 1 : 5′-CAT GGC GAG CGC TTG A-3′
Phyto 4 : 5′-GAA GCC GCC AAC ACA AG-3′
Przygotowanie próbek
Materiał roślinny (liście, pędy, gałązki, podstawa pędu) dezynfekuje się powierzchniowo
z użyciem chusteczek nasączonych w 1% podchlorynie sodu. Ostrym nożem wycina się
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z pogranicza tkanki zdrowej i chorej małe fragmenty materiału (0.5 –1 cm2 każdy). Zwykle
pobiera się 6–10 fragmentów i obmywa je w komorze laminarnej zgodnie z następującą
procedurą: woda wodociągowa (10 sek.), alkohol etylowy 50% (10 sek.), woda wodociągowa
(10 sek.), 1% podchloryn sodu (10 sek.), i na końcu woda wodociągowa (10 sek.). Następnie
materiał suszy się w sterylnej bibule przez 20–30 sek. Pobrane fragmenty tnie się sterylnym
skalpelem na bardzo drobne części (każda ok.1 mm2) i umieszcza w czystych, 1,5 ml
zakręcanych probówkach. Kiedy badania nie są przeprowadzane bezpośrednio, to probówki
przechowuje się wraz z badanym materiałem w zamrażarce (−20oC). Podczas wdrażania
metody ekstrakcji można również użyć kultury patogena. Fragment, ok.1 cm2 wycina się
z agaru (pobrać możliwie najmniejszą ilość agaru) i umieszcza w 1,5 ml zakręcanej
probówce.
Ekstrakcja DNA:
Do probówki dodaje się 500 µl buforu ekstrakcyjnego (0,02 M PBS, 0,05% Tween T25, 2%
polyvinylpyrolidone, 0,2% surowicza albumina wołowa) oraz kulki; zawartość probówki jest
homogenizowana przez 80 sek. przy prędkości 5, z użyciem aparatu typu Hybaid Ribolyzer.
Następnie probówkę odwirowuje się przez 5 sek. w mikrowirówce przy szybkości 16 100 g;
75 µl supernatantu przenosi się do nowej 1,5 ml probówki.
Izolacja DNA:
DNA do PCR izoluje się z użyciem zestawu Dneasy Plant Mini Kit (Qiagen) zgodnie
z instrukcją producenta (Qiagen, 2000) poprzez wymywanie z 100 µl buforu AE. Następnie
DNA oczyszcza się na kolumnach z polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). Kolumny
przygotowuje się przez wypełnienie kolumn chromatograficznych Micro Bio-Spin (Biorad, nr
kat.: 732– 6204) 0,5 cm PVPP i umieszczeniem ich w pustej probówce. Następnie dodaje się
do kolumn z PVPP 250 µl wody wolnej od nukleaz i wiruje w mikrowirówce przez 5 min
przy obrotach 4000 r.p.m. Powtarza się ostatni krok. Kolumny przenosi się do czystej
probówki i dodaje DNA do kolumn, które wiruje się przez 5 min. przy obrotach 4000 r.p.m.
Amplifikacja i analiza:
Mieszanina reakcyjna (25 µl) zawiera: 5 µl zawiesiny DNA; 2,5 µl l0x stężonego buforu
reakcyjnego zawierającego 15 mM MgCl2 (Qiagen); 0,5 µl 10 mM dNTPs; 0,1 µl 100 µM
startera Phyto 1 i Phyto 4; 0,1 µl HotStarTaqDNA polimerazy (5 U/µl; Qiagen) oraz 16,7 µl
wody molekularnej (wolnej od nukleaz) do końcowej objętości 25 µl. Amplifikację
przeprowadza się w cienkościennych probówkach PCR o objętości 200 µl w termocyklerze
typu Peltier z podgrzewaną pokrywą, w następujących warunkach: 15 min. w 95oC; następnie
35 cykli po 15 sek. w 94oC, 60 sek. w 62oC, 45 sek. w 72oC. Jeden cykl przez 10 min.
w 72oC powinien zostać przeprowadzony po 35 cyklach; na koniec 1 sek. w 20oC. Po
amplifikacji, 10 µl mieszaniny reakcyjnej nanosi się na 1,0% żel agarozowy przygotowany
w 0,5x buforze TBE, rozdziela elektroforetycznie, barwi bromkiem etydyny, wizualizuje
i fotografuje w świetle UV. Do każdego eksperymentu w celu zbadania kontaminacji należy
włączyć kontrolę negatywną (wodę wolną od nukleaz); do monitorowania przebiegu reakcji
PCR również kontrolę pozytywną (DNA wyizolowane z referencyjnego szczepu). Kontrola
pozytywna powinna dać amplikon o wielkości 687 pz, ale nie kontrola negatywna. Próbki
dające prążki o tej wielkości traktuje się, jako Phytophthora ramorum pozytywne. Próbki nie
dające prążków o tej wielkości uznaje się za negatywne. Jeśli jednak kontrola pozytywna
i negatywna dały niewłaściwe wyniki, to należy powtórzyć elektroforezę i/lub PCR. W celu
monitorowania wyników fałszywie negatywnych, które otrzymuje się w wyniku inhibicji
reakcji PCR nastawia się test z podwójną ilością DNA P. ramorum. Jeśli uzyskany wynik jest
negatywny, to powtarza się reakcję PCR z rozcieńczonym ekstraktem DNA.
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Metoda B (Wagner & Werres, 2003)
Sekwencja starterów Phyto 1 i Phyto 4 przedstawiono wyżej.
Próbkobranie i przygotowanie próbki
Jeśli to możliwe, to z każdej rośliny pobiera się, co najmniej 5 pędów lub liści z objawami
chorobowymi. Około 5 fragmentów tkanki na pęd lub liść (ok. 0.5 cm2, na próbkę ok.100–
200 mg całkowitej wagi) wycina się z przebarwionych tkanek z użyciem sterylnego skalpela.
Ekstrakcja DNA
Do próbki dodaje się 500 µl 2% buforu CTAB i 50 mg sterylnego piasku kwarcowego,
a następnie próbkę homogenizuje przez 2 min. w moździerzu. Homogenat przenosi się do
probówki, o objętości 2 ml i miesza na worteksie przez 20 sek. Następnie zamraża się ją
w temp.−20oC i odmraża w 75oC. Zabieg ten przeprowadza się dwukrotnie przez 2 min, a za
trzecim razem przez 30 min. i dodaje się 350 µl mieszaniny fenol/chloroform/alkohol
izoamylowy, w stosunku 25:24:1 i miesza przy maksymalnej szybkości na worteksie przez
1 min.. Następnie homogenat wiruje się przez 15 min w mikrowirówce przy maksymalnej
szybkości (16 100 g), a supernatant przenosi pipetą do nowej, sterylnej 1,5 ml probówki.
Izolacja DNA
DNA oczyszcza się przy pomocy zestawu GeneClean Turbo Kit (Nucleic Acid Purification
Kit: ObioGene).
Amplifikacja i analiza
Mieszanina reakcyjna (25 µl) zawiera: 6,25 µl zawiesiny DNA; 2,5 µl of 10x stężonego
buforu reakcyjnego zawierającego 7,5 mM MgCl2 (Invitrogen); 2.5 µl 2 mM dNTPs; 0,25 µl
50 µm startera Phyto 1 i Phyto 4; 0,25 µl Taq DNA polimerazy rekombinowanej (Invitrogen)
oraz 12,25 µl wody molekularnej (wolnej od nukleaz). Parametry termocyklera są
następujące: 1,25 min. w 94oC; następnie 34 cykle po 35 sek. w 93oC, 55 sek. w 62oC, 50 sek.
w 72oC dodając 5 sek. w każdym cyklu. Jeden cykl przez 10 min. w 72oC powinien być
przeprowadzony po 34 cyklach. Po amplifikacji rozdziela się produkt PCR. Nanosi 10 µl
mieszaniny reakcyjnej na 1 % żel agarozowy przygotowany w buforze 1x TAE, rozdziela
elektroforetycznie, wybarwia bromkiem etydyny, wizualizuje i fotografuje w świetle UV. Do
każdego testu PCR włącza się kontrolę pozytywną i negatywną. Kontrolę negatywną stanowi
6,25 µl wody molekularnej (wolnej od nukleaz) i 18,75 µl mieszaniny PCR. Kontrolę
pozytywną stanowi DNA wyizolowane ze szczepu referencyjnego P. ramorum. DNA
szczepu referencyjnego daje amplikon o wielkości 687 pz. Próbki dające prążki o podanej
wielkości identyfikuje się jako P. ramorum przyjmując, że obie kontrole dały właściwe
reakcje.
Metoda C (Lane i wsp. , 2003b)
Do identyfikacji P. ramorum w kulturach i materiale roślinnym stosuje się następujący
protokół konwencjonalnego testu PCR:
Startery
Do przeprowadzania konwencjonalnego PCR startery (Pram F1 i Pram R1) zaprojektował
Hughes (Lane i wsp., 2003b).
Sekwencja starterów jest następująca:
Pram F1 : 5′-CTA TCA TGG CGA GCG CTT GA-3′
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Pram R1 : 5′-GAA GCC GCC AAC ACA AG-3′.
Przygotowanie próbki
Próbkę, o wielkości 0,5 cm x 1 cm wycina się w sposób aseptyczny z badanej kultury lub
pobiera kilka drobnych fragmentów tkanki z pogranicza tkanki zdrowej i chorej podejrzanego
materiału roślinnego i umieszcza się w grubościennym plastikowym worku.
Ekstrakcja DNA
Próbkę w worku umieszcza się w ciekłym azocie. Zamrożoną próbkę rozciera się na stole
laboratoryjnym przy pomocy wałka do tapet lub podobnego narzędzia. Alternatywnie, próbki
można homogenizować poprzez pocięcie ich na drobne fragmenty i umieszczenie w 2 ml
probówkach wirówkowych zawierających średnio 150 mg pokrytych silikonem szklanych
kulek o średnicy 0.5 mm (produkt firmy Biospec, Bartlesville, USA). Probówki zamyka się
nakrętkami z gwintem i poddaje homogenizacji w urządzeniu zw. Mini-Beadbeater (firmy
Biospec) przy pełnej szybkości, przez co najmniej 20 sek.
Izolacja DNA
DNA ekstrahuje się ze zhomogenizowanych próbek używając odpowiedniego zestawu np.
kitu do ekstrakcji z roślin NucleoSpin (Macherey-Nagel, Düren, Niemcy, nr kat. 740 570.250)
lub bardziej tradycyjnej metody, jak ta opisana przez Hughes i wsp. (2000). Wyekstrahowany
(czysty) DNA przechowuje się w temp. 4oC jeśli będzie wykorzystany do badań w danej
chwili lub w temp. −20oC jeśli badanie nie jest przeprowadzane tego samego dnia.
Amplifikacja i analiza
Jeśli jest to konieczne, to wyekstrahowane DNA odmraża się i przygotowuje dla każdego
ekstraktu DNA 10-krotnie rozcieńczenie w sterylnej wodzie molekularnej. Następnie,
w części laboratorium przeznaczonej do prowadzenia badań PCR i używając do tego
przeznaczonych pipet z końcówkami z filtrem przygotowuje się wystarczającą ilość
mieszaniny reakcyjnej, w co najmniej dwóch powtórzeniach czystego DNA i rozcieńczonego
10x dla każdego badanego ekstraktu. Do każdej reakcji PCR włącza się kontrolę pozytywną
tj. DNA P. ramorum oraz kontrolę negatywną, którą stanowi woda. Mieszanina reakcyjna
(25 µl) zawiera: 1,0 µl zawiesiny DNA; 2,5 µl 10x stężonego buforu reakcyjnego
zawierającego 15 mM MgCl2 (Applied Biosystems); 2,0 µl 10 mM dNTPs; 2,5 µl 5 µM
startera Pram F1 i Pram R1; 0,125 µl polimerazy AmpliTaq (Applied Biosystems) (5 U/µl)
oraz 14,375 µl sterylnej wody molekularnej do końcowej objętości 25 µl. Amplifikację
przeprowadza się w cienkościennych probówkach PCR z użyciem termocyklera
zaprogramowanego następująco: 2 min w 94oC; następnie 30 cykli przez 30 sek. w 94oC, 30
sek. w 57oC, 30 sek. w 72oC. Po 30 cyklach powinien być przeprowadzony jeden cykl przez
10 min. w 72oC. Po procesie amplifikacji 10 µl mieszaniny miesza się z 2 µl barwnika
obciążającego (25 µg błękitu bromofenolowego i 25 µg xylene cyanol FF w 10 ml 50%
glicerolu) i produkt rozdziela się elektroforetycznie na 1,5% żelu agarozowym
przygotowanym w 1x stężonym buforze TBE o pH 8.0 (9,0 mM Tris, 8,9 mM kwas borowy
i 2,5 mM EDTA). Do każdej elektroforezy w celu określenia wielkości prążka dodaje się,
w co najmniej jednym powtórzeniu marker wielkości (co 100 par zasad). Po elektroforezie żel
wybarwia się przez 30 min w bromku etydyny [0,5 µg/ml], a następnie wymywa nadmiar
barwnika w wodzie i żel odczytuje się na transiluminatorze UV.
Ocena badania PCR
Reakcje PCR zawierające namnożone DNA P. ramorum produkują pojedynczy amplikon
o wielkości ok. 700 pz podczas gdy kontrole negatywne nie dają żadnego prążka. W wyniku
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intensywnie prowadzonych badań stwierdzono, że niektóre izolaty innych gatunków z rodzaju
Phytophthora równocześnie produkują dwa prążki, jeden pomiędzy 100 a 500 pz., a drugi ok.
700 pz. Próbki uznaje się za P. ramorum pozytywne, jeśli obserwuje się jeden prążek
o wielkości ok. 700 pz. Stężone DNA może przeszkadzać w reakcji PCR i może zdarzyć się,
że tylko jedno stężenie próbki pozytywnej zostanie amplifikowane, jest to normalne i dlatego
bada się dwa stężenia DNA. Jeśli żadne ze stężeń nie jest amplifikowane wówczas należy
badać DNA z użyciem uniwersalnych starterów ITS, jak ITS1 i ITS4 (White i wsp., 1990),
w warunkach amplifikacji opisanych poniżej (‘Identyfikacja poprzez sekwencjonowanie
części regionu ITS’). Amplifikacja z tymi starterami wykazuje czy badane DNA jest
amplifikowane i próbka jest prawdziwie negatywna dla P. ramorum. Jednakże, jeśli nadal nie
obserwuje się produktu amplifikacji, to powinno się ponownie ekstrahować i badać DNA.
Załącznik 5. Identyfikacja do gatunku techniką real-time PCR
Do identyfikacji P. ramorum z kultur i materiału roślinnego można stosować dwie
równoważne i zwalidowane metody TaqMan®-PCR :
Metoda A wg Hughes i wsp., 2005)
Startery TaqMan®
Sekwencja starterów jest następująca:
Pram 114-FC: 5′-TCA TGG CGA GCG CTG GA-3′,
Pram 1527-190-R: 5′-AGT ATA TTC AGT ATT TAG GAA TGG GTT TAA AAA GT-3′,
Sonda TaqMan®
Pram 1527-134-T: 5′-TTC GGG TCT GAG CTA GTA G-3′.
Sonda TaqMan® jest oznakowana na końcu 5′ barwnikiem fluorescencyjnym tzw. reporterem
6-carboxyfluorescein (FAM) a na końcu 3′ barwnikiem fluorescencyjnym tzw. wygaszaczem
6-carboxy-tetramethyl-rhodamine (TAMRA).
Przygotowanie próbki/ekstrakcja i izolacja DNA
Ekstrakcję DNA z próbek przeprowadza się jak opisano powyżej dla konwencjonalnego test
PCR – metody C, w ilości ok. 20–100 ng/µl.
Amplifikacja i analiza
Przygotować, co najmniej dwa powtórzenia każdej badanej próbki oraz kontroli pozytywnych
(DNA P. ramorum) i negatywnej (wody) w probówkach reakcyjnych/płytkach, o dobrej,
jakości optycznej (Applied Biosystems). Mieszanina reakcyjna (25 µl) zawiera: 12,5 µl
mieszaniny reakcyjnej 2x Taqman Universal (Applied Biosystems); 1,5 µl 5µM startera Pram
114-FC; 1,5 µl 5µM startera Pram 1527- 190-R; 0,5 µl 5µM sondy Pram 1527-134-T; 1,0 µl
ok. 20 – 100 ng zawiesiny badanego DNA; 8,0 µl sterylnej wody molekularnej. Badanie
przeprowadza się w odpowiednim urządzeniu do wykrywania reportera fluorescencji, np.
System do wykrywania sekwencji: ABI Prism 7700 lub 7900 (Applied Biosystems)
z zastosowaniem następujących warunków: 10 min w 94oC; następnie 40 cykli po 15 sek.
w 94oC i 60 sek. w 60oC.
Ocena PCR
Dane z przebiegu reakcji TaqMan® analizuje się zgodnie z instrukcją producenta. Próbki
o wartości cyklu progowego (Ct) mniejszej niż 36 uznaje się za P. ramorum pozytywne,
typowa wartość Ct mieści się pomiędzy 25 and 35. Z kolei, wartość Ct 36 wskazuje na wynik
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negatywny. W przypadku bezpośredniego badania materiału roślinnego należy użyć starterów
kontroli wewnętrznej; nie jest to konieczne, kiedy bada się czyste kultury. Wewnętrzne
startery i sonda są oparte na sekwencji opracowanej przez Weller i wsp. (2000) i amplifikują
DNA roślin obecne w badanym ekstrakcie. Ich użycie potwierdza, że amplifikowane DNA
jest obecne w badanych ekstraktach z roślin, kiedy reakcja PCR jest negatywna dla
P. ramorum. Startery kontroli wewnętrznej mają następującą sekwencję:
COX-F 5′-CGT CGC ATT CCA GAT TAT CCA-3′,
COX-RW 5′-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR AAC TG-3′
Uwaga: Starter COX-RW zawiera degenerujące nukleotydy wykazane przez IUPAC,
o kodzie R, tym samym oba nukleotydy adenina i guanina są wstawione w ich pozycjach
w równej ilości.
Sonda do kontroli wewnętrznej TaqMan® ma następującą sekwencję:
COX-P 5′-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3′
Sonda TaqMan® jest oznakowana na końcu 5′ barwnikiem fluorescencyjnym tzw. reporterem
VIC (Applied Biosystems), a na końcu 3′ barwnikiem fluorescencyjnym tzw. wygaszaczem
TAMRA.
Amplifikacja i analiza
Przygotowuje się badaną mieszaninę reakcyjną oraz kontrole pozytywną/negatywną używając
mieszaniny reakcyjnej, jak opisano poniżej, a każda próbka jest poddana cyklom jak opisano
powyżej dla badanych kultur z użyciem TaqMan® PCR. Mieszanina reakcyjna (25 µl) składa
się z: 12,5 µl 2x Taqman Universal Master Mix (Applied Biosystems); 1,5 µl 5 µM startera
Pram 114-FC; 1,5 µl 5 µM startera Pram 1527- 190-R; 0,5 µl 5µM sondy Pram 1527-134-T;
1,0 µl 5 µM startera COX-F; 1,0 µl ul 5 µM startera COX-RW; 0,5 µl 5 µM startera COX-P;
1,0 µl ok. 20–100 ng badanej zawiesiny DNA; 5,5 µl sterylnej wody molekularnej.
Ocena PCR
Próbki zawierające namnożone DNA P. ramorum dają fluorescencję FAM notowaną
w postaci wartości Ct mniejszej niż 40. Próbki te mogą również produkować fluorescencję
VIC notowaną, jako wartość Ct mniejszą od 40, podobnie jak wszystkie próbki negatywne,
nie zawierające DNA P. ramorum. Fluorescencja VIC wskazuje, że zestaw starter/sonda COX
amplifikował żywe DNA obecne w badanej próbce. Jeśli nie obserwuje się żadnej
fluorescencji FAM lub COX to wskazuje, że badane próbki nie zawierały amplifikowanego
DNA i że próbki powinny być poddane ponownej ekstrakcji oraz badaniu.
Metoda B wg Hayden i wsp., 2004
Startery TaqMan® mają następująca sekwencję:
Pram-5: 5′-TTA GCT TCG GCT GAA CAA TG-3′,
Pram-6: 5′-CAG CTA CGG TTC ACC AGT CA-3′,
Sonda TaqMan®:
Pram-7 : 5′-ATG CTT TTT CTG CTG TGG CGG TAA-3′.
Hybrydyzacja oligonukleotydów jest znakowana na końcu 5′ barwnikiem 6-FAM (reporter),
a na końcu 3´barwnikiem TAMRA (quencher).
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Postępowanie z próbką/ekstrakcja i izolacja DNA
Ekstrakcję DNA z próbek przeprowadza się jak opisano w sekcji “Identyfikacja do gatunku
z użyciem konwencjonalnej metody PCR’: Metoda (A).
Amplifikacja i analiza
Mieszanina reakcyjna (15 µl) zawiera: 1x Taqman Universal PCR Master Mix (Applied
Biosystems część nr. 4324018); 0,2 µM każdego startera; 0,2 µM sondy; 5,0 µl matrycy
DNA. Cykle badanej reakcji powinny być przeprowadzane na odpowiednim urządzeniu np.
System wykrywania sekwencji: ABI Prism 7700 lub 7900 firmy Applied Biosystems
w następujących warunkach: 1 cykl w 95oC przez 3 min; następnie 35 cykli w 95oC przez 15
sek., 60,5oC przez 1 min. Produkty końcowe przechowuje się temperaturze od 4oC do −20oC.
Do każdego testu w celu badania kontaminacji należy włączyć kontrolę negatywną (woda
molekularna, wolna od nukleaz) jak i kontrolę pozytywną (DNA ze szczepu odniesienia
P. ramorum) w celu monitorowania przebiegu reakcji PCR. Jeśli żadna z kontroli negatywna
i pozytywna nie dają właściwego wyniku lub kontrola pozytywna nie daje właściwego
wyniku, to test PCR należy powtórzyć. W celu monitorowania wyników fałszywie
pozytywnych, które są wynikiem inhibicji PCR, zwiększyć dwukrotnie ilość DNA
P. ramorum. Jeśli wzmocniona reakcja daje wynik negatywny, to PCR należy powtórzyć
z rozcieńczonym ekstraktem DNA.
Ocena PCR:
Próbki zawierające amplifikowane DNA P. ramorum produkują fluorescencję FAM
notowaną w postaci wartości Ct mniejszej niż 35.
Załącznik 6. Identyfikacja do gatunku za pomocą sekwencjonowania części regionu ITS
Tożsamość kultur P. ramorum wyizolowanych z nowych roślin żywicielskich lub izolaty,
które nie pasują morfologicznie do opublikowanych opisów można potwierdzić przez
sekwencjonowanie. Za pomocą tej metody można testować tylko DNA pochodzące
z czystych kultur, w przeciwnym wypadku może dojść do sekwencjonowania wielu
organizmów w tej samej reakcji.
Startery do sekwencji:
ITS 1 : 5′-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3′
ITS 4 : 5′-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3′(White i wsp., 1990).
Amplifikacja i analiza
Mieszanina reakcyjna zawiera: 1,0 µl zawiesiny DNA; 10,0 µl 10x stężonego buforu
reakcyjnego zawierającego 15 mM MgCl2 (Applied Biosystems); 8,0 µl 10 mM dNTPs; 10 µl
5 µM każdego startera ITS 1 i ITS 4; 0,5 µl AmpliTaq (Applied Biosystems) (5 U/µl), i 60,5
µl sterylnej wody molekularnej do końcowej objętości 100 µl. Amplifikację przeprowadza się
w cienkościennych probówkach PCR w zaprogramowanym następująco termocyklerze: 2 min
w 94oC; następnie 30 cykli przez 1 min. w 94oC, 1 min w 53oC, 1,5 min w 72oC. Jeden cykl
przez 10 min w 72oC przeprowadza się po 30 cyklach. Próbki rozdziela się elektroforetycznie
na 1,5 % żelu agarozowym, jak opisano wcześniej. W metodzie tej próbki zawierające DNA
Phytophthora produkują pojedynczy amplikon o wielkości ok. 900 pz.
Sekwencjonowanie amplikonu
Pozostałe 90 µl z badanej pozytywnej reakcji oczyszcza się z użyciem odpowiednich kitów
do PCR jak np. QIAquick PCR purification kit (Qiagen, Crawley, GB, Cat. ref. 28106)
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zgodnie z instrukcją producenta. Próbki wysyła się do sekwencjonowania ze starterem ITS1
i ITS4. Na koniec porównuje się zgodność sekwencji badanych próbek z tymi
zdeponowanymi w Banku Genów (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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Fot.1. Objawy krwawiącego raka na dębie

Fot.2. Rak na Quercus rubra.

Fot. 4. Dąb – martwe drzewo.

Fot.3. Rak na Quercus falcata.

Fot. 5. Nekroza pędów rododendrona

Fot. 6. Więdniecie wierzchołków pędów
rododendrona.

Fot.7. Nekroza liścia rododendrona od
ogonka przez nerw główny

Fot. 8. Przebarwienie podstawy pędu u Viburnum.

Fot. 9. Viburnum – nekroza liścia.

Fot.10. Pieris – nekroza liścia.

Fot. 11. Syringa – nekroza liścia.

Fot. 12. Kalmia latifolia – nekroza liścia.

Fot. 13. Camellia – nekroza liścia.

Fot. 14. Leucothoe – nekroza liścia.

Fot. 15. Taxus – zamieranie igieł.

Fot. 16. Typowa wolno rosnąca kolonia na
podłożu selektywnym P5ARP(H)

Fot. 17. Typowa, gruzełkowata plecha na

Fot. 18. Zarodnie pływkowe na podłożu
selektywnym P5ARP(H)

Fot. 19. Chlamydospora na podłożu selektywnym

podłożu selektywnym P5ARP(H)

P5ARP(H)

Fot. 20. Typowy wzrost koloni na podłożu
nieselektywnym (CPA)

Fot. 21. Zarodnie pływkowe (bar = 20 µm) na
podłożu nieselektywnym (CPA)

Fot. 22. Chlamydospora (bar = 20 µm) na
podłożu nieselektywnym (CPA)

