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Wprowadzenie 

Gatunki rodzaju Phytophthora są organizmami grzybopodohnymi, spokrew
nionymi z algami złotymi i brunatnymi. Ze względu na strzępkowaty charakter 
plechy oraz tworzenie płciowych i bezpłciowych zarodników, do niedawna były 
uznawane za grzyby. O zmianie stanowiska taksonomicznego rodzaju Phytophtho
ra zadecydowały m.in., składniki budujące ścianę komórkową (zamiast chityny -
glukany i celuloza oraz nie występująca u grzybów właściwych hydroksyprolina), 
gromadzone substancje zapasowe (mykolaminaryna w miejsce glikogenu) [BART
NICKI-GARCIA, WANG l 983], oporność na działanie antybiotyków polien owych, nie
zdolność do syntezy steroli [ERWIN, RIBEIR0 1996] oraz fakt, że przez większą 
część cyklu życiowego Phytophthora spp. są organizmami diploidalnymi, zaś grzy
by haploidalnymi [ERWIN, RIBEIRO 1996; SZKUTA, ORLIKOWSKI 2002). Rodzaj Phyto
phthora został zaliczony przez CAVALIER-SMITH [1998] oraz KIRK i in. [2001] do kró
lestwa Chromista, natomiast według innych systemów klasyfikacji żywych organi
zmów przez LEIPE i in . [1994], DICK [1 997) oraz SO0IN i PATTERSON [2001] do króles
twa Stramenopiles. 

Charakterystyczną cechą gatunków Phytophthora jest wysoki stopień paso
żytnictwa w stosunku do roślin i niska zdolność do konkurencji z innymi mikro
organizmami glebowymi. Gatunki Phytophthora nie są saprobiontami jak wiele 
innych glebowych patogenów, w glebie przeżywają w formie spoczynkowych chla
mydospor i oospor. Są patogenami pieIWotnymi [TSAO 1990), atakują zdrowe roś
liny lub wnikają do tkanki poprzez świeże rany i często, w wyniku osłabienia po
rażonego osobnika, uła twiają infekcję przez inne patogeny. Gatunki rodzaju Phy
tophthora powodują zgniliznę korzeni, podstawy pnia i pędu oraz plamistości liści, 
pąków i owoców [TSA0 1990; ERWIN, RIBEIR0 1996; RISTAIN0, GUMPERTZ 2000). 
Często objawy chorobowe nic są specyficzne i mogą być mylone ze zmianami 
wywoływanymi przez inne mikroorganizmy lub czynniki abiotyczne. Wiele gatun
ków Phytophthora posiada szeroki zakres roślin żywicielskich (np.: P. cryptogea, 
P. cactorum, P. citricola, P. citrophthora oraz P. cinnamomi - ten ostatni, poraża 
ponad 1000 gatunków roślin [ERWIN, RIBEIR0 1996], co zwiększa ryzyko rozprze
strzeniania się fytoftoroz w szkółkach oraz powstawania strat fmansowych [ORLI
KOWSKI, SZKUTA 2002a ]. 
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwuje się znaczny wzrost popytu na 
szkółkarskie rośliny ozdobne oraz zwiększenie ich produkcji [MAROSZ 2004]. 
W 2002 roku produkcja szkółkarska drzew i krzewów ozdobnych była w Polsce 
w niektórych asortymentach 12-krotnie większa w porównaniu do roku 1989 [MA
ROSZ 2002]. Na zwiększenie skali produkcji wpłynęło zastosowanie przemysłowych 
technologii w szkółkach, ale równocześnie zwiąkszyło sic; ryzyko rozprzestrzenia
nia groźnych patogenów. Na przykład, ponowne wykorzystywanie tej samej wody 
do nawadniania lub fertygacji sprzyja roznoszeniu propagul patogenów w szkółce, 
czasem na znaczne odległości (RISTAINO, GUMPERTZ 2000; STANGIIELLINI i in. 2000; 
THEMANN i in. 2002; YAMAK i in. 2002]. Również odnotowywane są przypadki prze
noszenia patogenu poprzez maszyny rolnicze i pracowników, w czasie prac pie
lęgnacyjnych. 

Dodatkowym czynnikiem powstawania nowych ognisk zakażenia oraz poja
wianie się nieznanych do tej pory w Polsce gatunków patogenów jest niekontrolo
wany in1port materiału nasadzeniowego. W ostatnich latach wykryto w polskich 
szkółkach kilka nowych gatunków Phytophthora, nie odnotowywanych wcześniej 
w kraju, a wśród nich gatunki alertowe i kwarantannowe, takie jak P cinnamomi 
i P ramorum. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nakłada na nas obowią
zek ich wykrywania i zwalczania (Dz. U. Nr 144, poz. 1526). Szczególne znacze
nie ma kontrola materiału roślinnego na granicy kraju oraz monitorowanie 
w szkółkach roślin sprowadzonych z zagranicy, szczególnie podatnych na dany ga
tunek patogenu. W szkółkach roślin ozdobnych produkuje się na dużą skalę ga
tunki podatne na infekcję przez patogeny rodzaju Phytophthora, np.: cyprysiki 
Lawsona, żywotniki, wrzosy, cisy, borówki, gatunki rododendronów, jarzębinę, 
fotinię, mikrobiotę [WERRES i in. 2001; ORLIKOWSKI, S7.Klni\ 2002a, 2002b, 2002c; 
LANE i in. 2004; TOOLEY i in. 2004]. Ze względu na straty spowodowane przez fyto
ftorozy, istnieje potrzeba stosowania szybkich testów do wykrywania i identyfika
cji ich sprawców, również w przypadku braku objawów na roślinach, co ma szcze
gólne znaczenie przy imporcie materiału. 

Techniki analizy DNA są doskonałymi narzędziami do tego celu. Identyfi
kacja patogenu, wywołującego chorobę rośliny oraz jego detekcja w przypadkach 
braku symptomów chorobowych jest możliwa dzięki wykrywaniu markerowych 
fragmentów DNA, specyficznych tylko dla danego gatunku. Krótki czas analizy 
i związane z tym ograniczenie strat materiału roślinnego oraz uniknięcie wprowa
dzenia groźnego organizmu do szkółki przemawiają za stosowaniem takich metod 
detekcji. 

Opracowano już wiele metod wykrywania patogenów, jednak wciąż prowa
dzone są badania nad ich udoskonaleniem, ukierunkowanym, m.in. na możliwości 
wykrycia wielu chorobotwórczych organizmów za pomocą jednego testu lub zwię
kszeniu jego czułości. Niniejsza praca przedstawia takie metody, ich wady i zalety 
oraz możliwość stosowania w odniesieniu do roślin szkółkarskich. 

Metody identyfikacji wymagające czystych kultur patogenu 

Część metod identyfikacji gatunków Phytophthora może być wykonywana 
tylko na czystych mikrobiologicznie kulturach patogenu. Etap izolacji czystego 
organizmu z fragmentu tkanki roślinnej, próby podłoża czy wody znacznie wydłu
ża czas analizy. 



Charakterystyka 
Characteristic 

Czas•; Time• 

Wady 
Disadvantages 

Tabela 1; Table 1 

Identyfikacja gatunków Phytophthora na podstawie cech morfologicznych i fizjologicznych, 
wykonywana na czystych kulturach patogenu 

(podział cech wg HALL [1993)) 

Identification of Phytophthora species based on morphological and physiological features, 
perfonned on pure cultures of pathogen 

(classification of characters after HALL [1993]) 

Cechy morfologiczne Cechy fizjologiczne Patogeniczność 

Morphological characters Physiological characters Pathogenicity 

kultura na różnych pożywkach kultura na różnych pożywkach test in situ 

- budowa strzępek plechy, 
- szybkość wzrostu , 
- wzór kolonii, 

- budowa struktur wegetatywnych (17 cech 
- zakres temperatur wzrostu (minimum i maksi-

szczegółowych) , 
mum), 

- budowa struktur generatywnych (4 cechy 
- wrażliwość na niektóre związki chemiczne, 

- patogeniczność w stosunku 
szczegółowe). 

- zdolność do rozkładania skrobi i wytwarzania pig-
do rośliny wskaźnikowej. 

[WATERHOUSE 1963; Ho 1981 ; NEWHOOK i 
mentów, 

[I-IALL 1993] 
in. 1978; RIBEIRO 1978; WILCOX 1989; 

- zdolność do kojarzenia z innymi szczepami i gatun-

STAMPS i in. 1990; 1-lALL 1993; ERWIN, 
kami w obrębie rodzaju. 

RIBEIRO 1996; SZKUTA, ORLIKOWSKI 2002] 
(SHEW, BENSON 1982; Luo i in. 1988; WILCOX 1989] 

7-14 dni 7-14 dni 7-14 dni 

- mała liczba cech taksonomicznych na podłożach 
- duże zróżnicowanie i plastyczność cech agarowych i ich zmienność w trakcie kultury - trudność w wystandaryzo-
- trudności z uzyskaniem sporangiów waniu testu 

[Ho, JONG 1987] 

należy uwzględnić dodatkowy czas na oczyszczanie kultury podczas izolacji patogena - min. 6 dni ; include additional time for obtaining pure pathogen 
culture during its isolation - min. 6 days 
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Przebieg 
analizy 

Analysis 
stages 

Czas• 
Time• 

Tabela 2; Table 2 

Identyfikacja gatunków Phytophthora na podstawie analiz biochemicznych 
i molekularnych, wykonywanych na czystych kulturach patogenu 

Identification of Phytophthora species based on biochemical and molecular analyses 
performed on pure cultures of pathogen 

Biochemiczne; Biochemical Molekularne; Molecular 

elektroforeza białek izoenzymatyczna loso'"')' PCR PCR-RFLP sekwencjonowanie 
protein electrophoresis isoenzymatic random PCR sequencing 

- homogenizacja próbki - homogenizacja próbki - izolacja DNA - izolacja DNA - izolacja DNA 
- ekstrakcja białek - ekstrakcja białek - PCR z niespecyficz. - PCR ze specyficznymi starte- - PCR ze specyficznymi 
rozpuszczalnych - elektroforeza nym starterem rami fragmentu DNA (zawierają- starterami fragmentu DNA (np. 
- elektroforeza - reakcje barwne ze - elektroforeza cego ITS I i Il lub geny cax I i rDNA zawierającego regiony 
- barwienie białek specyficznymi substrata- - porównanie produk- Il) ITS) 
- porównanie elektrofo- ml tów z wzorami izola- - trawienie produktu PCR enzy- - sekwencjonowanie produktów 
rogramów z wzorami - porównanie wzorów tów referencyjnych mami restrykcyjnymi - porównanie sekwencji w 
białek znanego patogenu prążko'"')'ch z izolatami - elektroforeza bazach danych 

referencyjnymi (FALEIRO i in. 2003; - porównanie z wzorcami 
(CIARE, ZENTMYER MAN IN'T VELD i in. (LEE, TAYLOR 1992; ERsEK i in. 
1966; HALL i in. 1969; (MAN INT VELD i in. 1998] (YAMAK i in. 2002; CHOWDAPPA 1994; COOKE, DUNCAN 1997; 
8IELEl'<1N i in. 1988] 1998, 2002; WERRES i in. i in. 2003a, 2003b, 2003c; COOKE i in. 2000; 8oNANrS 

2001] TRIPAIBI i in. 2003] i in. 2002; ZHANG i in. 2004] 

1-2 dni 1-2 dni 1-2 dni 1-2 dni 1-3 dni 

należy uwzglt;dnić dodatkO\ry czas na oczyszczanie kultury podczas izolacji patogena - min. 6 dni; include additional time for obtaining pure pathogen 
culture during its isolation - min. 6 days 
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Przebieg 
analizy 

Analysis 
stages 

Uwagi 
Notes 

Czas 
Time 

Tabela 3; Table 3 

Identyfikacja gatunków Phytophthora nie wymagających czystych kultur patogenu 
Phytophthora spp. identification methods non-requiring pathogen pure cultures 

Immunoenzymatyczne Molekularne; Molecular 
Immunoenzymatic ELISA PCR RT-PCR Real-time PCR 

- homogeniz acja próby i - izolacja DNA bezpośrednio z - izolacja RNA bezpośrednio z - izolacja DNA lub RNA bezpośred-
uwolnienie antygenów, próby próby, nio z próby, 
- inkubacja z przeciwciałami, - PCR ze starterami specyficz- - .,przepisanie" RNA na cDNA - PCR ze starterami specyficznymi dla 
- barwienie kompleksu antygen nymi dla poszczególnego gatunku, - PCR ze starterami specyficz- poszczególnego gatunku oraz sondą 

- przeciwciało i ilościowe odczyty- - elektroforeza i odczytanie wyni- nymi dla poszczególnego gatunku, DNA, 
wanie sygnału barwnego ku - elektroforeza i odczytanie wyni- - odczytywanie wyniku bezpośrednio 

ku po reakcji oraz w trakcie jej przebiegu 
[ CA HILL, HARDHAM 19 94; [BONANTS i in. 1997; WINTON, 
BURNS, GEORGE 1995; F'ERRARIS HANSEN 2001; COOKE i in. 2000; [SCOTT, DEAHL 1998; MALEWSKI [TAYLOR i in. 2001 ; IVORS, GARBELO-
2004; THEMANN i in. 2002) GARBEWITO i in. 2002] i in. 2003) ITO 2002; MALEWSKI i in. 2003) 

Pozwala na określenie ilościowe Pozwala potwierdzić lub wyklu- Pozwala potwierdzić lub wyklu- Pozwala potwierdzić lub wykluczyć 
patogenów w próbie. czyć obecność danego patogenu czyć obecność żywego patogenu w obecność DNA lub żywego patogenu i 
Najczt;ściej są to testy specyficzne w próbie. próbie jego wyjściową ilość w próbie 
dla rodzaju. Istnieje kilka testów Wymagana jest znajomość gatun- Wymagana jest znajomość gatun- Wymagana jest znajomość gatunkowo 
specyficznych dla gatunków kowo - specyficznych starterów kowo specyficznych starterów specyficznych starterów 

1-2 dni 1-2 dni 1-2 dni 1 dzień 
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Izolowanie polega na wykładaniu pobranej próbki na odpowiednie pożywki aga
rowe [SZKUTA 2004] i kolejne przeszczepianie rosnącej plechy, wykazującej cechy 
Phytophthora, na świeże pożywki. Często, ze względu na współwystępujące w ba
danym materiale bakterie i grzyby, należy dodatkowo stosować pożywki selek
cyjne z antybiotykami. Do przeprowadzenia analiz może być potrzebne wstępne 
namnożenie patogena. Można tego dokonać przez pasażowanie izolatów na 
tkance rośliny podatnej na fytoftorozy. Szczególnie w przypadku wolno rosnącego 
P. ramorum pasażowanie przez roślinę „pułapkową" może zapobiec zarośnięciu 
mycelium przez inne szybciej rosnące patogeny [ORLIKOWSKI i in. 2005]. Po otrzy
maniu czystej kultury patogena można przeprowadzać analizy cech morfologicz
nych i fizjologicznych (tab. 1) oraz biochemicznych i molekularnych (tab. 2). 

Identyfikowanie patogena na podstawie cech morfologicznych i fizjologicz
nych, rodzi potrzebę stosowania analiz statystycznych dla określenia istotności 
różnic dla cech ilościowych [LEE i in. 1993]. Powyżej wymienione metody są tanie, 
lecz do ich stosowania wymagana jest znajomość mikologii i technik mikroskopo
wych. 

Metody identyfikacji i detekcji Phytophthora spp. 
nie wymagające wyprowadzania czystych kultur patogenu 

Zapobieganie fytoftorozom jest łatwiejsze dzięki stosowaniu metod wykry
wających obecność patogenu w roślinie przed wystąpieniem objawów chorobo
wych oraz w podłożach i wodzie, przed ich użyciem w produkcji. Na detekcję 
pozwalają procedury nie wymagające izolowania patogenów z oryginalnej próbki. 
Opierają się one na określeniu obecności specyficznych dla gatunków markerów 
cząsteczkowych (molekularnych), np. przeciwciał, białek rozpuszczalnych lub kwa
sów nukleinowych [ORLIKOWSKA i in. 2005]. Techniki molekularne można łączyć ze 
sobą, co pozwala na zwiększenie czułości testów, np., łączenie PCR z testem 
ELISA [MARTIN i in. 2000], czy PCR z LCR oraz LCR z ELISA [TOOLEY i in. 2002]. 
Do zidentyfikowania patogenu tymi metodami potrzeba 1-2 dni, a w przypadku 
komercyjnego testu immunoenzymatycznego Pocket Diagnostic™ tylko kilku 
minut [HUGHES i in.]. Wadą ich jest dość wysoki koszt analizy, a w przypadku 
testów immunoenzymatycznych mała czułość. W tabeli 3 podano podstawowe 
techniki wykrywania patogenów bezpośrednio z badanej próby, lecz istnieje wiele 
ich odmian, dostosowanych dla poszczególnych gatunków, a mających na celu 
zwiększenie czułości testu lub skrócenie czasu analiz, np. multiplex PCR [IVORS, 

GARBELOTTO 2002] lub technologia mikromacierzy [SCHOEN i in . 2002]. 
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Słowa kluczowe: identyfikacja i detekcja Phytophthora spp., markery moleku
larne, izoenzymatyczne, morfologiczne i fizjologiczne 

Streszczenie 

Liczba wykrywanych gatunków Phytophthora w polskich szkółkach oraz 
zakres roślin żywicielskich zwiększają się z każdym rokiem. Straty powodowane 
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przez fytoftorozy i brak możliwości diagnozowania na podstawie objawów choro
bowych powodują konieczność zastosowania metod laboratoryjnych do szybkiej 
oceny materiału pod kątem zasiedlenia przez te patogeny. Ich identyfikację 
można przeprowadzać za pomocą analiz morfologicznych, fizjologicznych bądź 
biochemicznych i molekularnych. Wraz z rozwojem technik molekularnych, szcze
gólnego znaczenia nabrało testowanie bazujące na analizie DNA (HENSON, FRENCH 

1993; DRENTH, IRVIN 2001; TAYLOR i in . 2001; ATKINS, CLARK 2004]. Wszystkie propo
nowane metody rutynowego testowania materiału roślinnego, gleby i wody dla 
celów identyfikacji lub diagnostyki powinny być szybkie, powtarzalne, wykrywają
ce patogeny w tkankach roślinnych, glebie i wodzie, możliwie mało zależne od 
umiejętności wykonującego test oraz tanie. 
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Summary 

A number of Phytophthora spccies isolated in Polish nurscries and a range 
of thcir host plants increasc in cach year. The cconomical importance of Phyto
phthora diseascs and impossibility to diagnosc on the basis of symptoms, cause 
the necessity to usc laboratory methods for quick identification and detection of 
thesc pathogcns. Tt is possible with the aid of morphological and physiological 
characters or with the use of biochemical or molecular tests. Recently, the most 
in1portant arc the mcthods based on the DNA analysis (HENSON, FRENCII 1993; 
DRENTII, lRVIN 2001; TAYLOR i in. 2001; ATKINS, CtARK 2004]. All the mcthods for 
mass diagnosis should be quick, repcatablc, detecting a pathogen in the natura! 
samples - plant tissuc, soil and water, possibly cheap and less dependent on per
sonal skilfulness. 
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