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Wstęp 
  

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot 
virus, PNRSV), sprawca choroby nekrotyczna pierścieniowa plamistość drzew pest- 

kowych, należy do rodziny Bromoviridae, rodzaju Ilarvirus [37]. PNRSV jest jednym 
z najpowszechniej występujących wirusów na świecie. Można go znaleźć wszędzie 
tam, gdzie rosną rośliny, które może on porażać: w Europie, w Izraelu, Australii, Ka- 

nadzie, na obszarze południowej Afryki, w Nowej Zelandii i USA [34]. Zakres roślin 

żywicielskich wirusa obejmuje różne gatunki roślin należące do 21 rodzin botanicz- 
nych. Naturalnymi gospodarzami PNRSV są gatunki roślin z rodzaju Prunus, Malus 
l Rosa oraz chmiel (Humulus lupulus) [12]. 

PNRSV jest przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmnażania materiału 

szkółkarskiego, a także z pyłkiem na zapylane drzewa i z nasionami [12, 26, 27, 28]. 

Ponadto od kilku lat wiadomo, że wektorami pośredniczącymi w przenoszeniu 

PNRSV mogą być wciornastki [53]. Wirus jest niestabilny w soku roślinnym in vitro, 
a jego koncentracja w roślinach drzewiastych jest niska [18, 20, 21]. PNRSV jest 

słabym immunogenem i ciągle występują trudności z otrzymaniem wysokiej jakości 

surowic poliklonalnych [9]. | 
W Polsce,.PNRSV stwierdzono w około 70% drzew wiśni i czereśni [57] przy 

czym PNRSV bywa częściej wykrywany w drzewach wiśni [27]. Obecność PNRSV 

stwierdzono również w drzewach brzoskwiń, moreli (Paduch-Cichal — dane niepubli- 

kowane) i śliw [57], w roślinach chmielu [44] oraz w roślinach róż [36].
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Celem niniejszej pracy jest prezentacja aktualnych informacji dotyczących szko- 

dliwości PNRSV, właściwości biologicznych i serologicznych wirusa, budowy geno- 

mu, metod wykrywania oraz metod ochrony roślin przed PNRSV. 

Szkodliwość PNRSV 
  

Szkodliwość chorób wywoływanych przez PNRSV zależy od izolatu lub szczepu 

wirusa, od gatunku oraz odmiany porażonej rośliny. Ponadto szkodliwość zwiększa 

się, gdy drzewo jest porażone równocześnie przez inny wirus, wirus karłowatości Śli- 

wy (Prune dwarf virus, PDV) [34]. 

U wiśni porażonych wirusem w fazie szoku plon owoców okazał się niższy 

0 60-70%, a w fazie chronicznej 0 36-43%. Spadek plonu owoców drzew wiśni pora- 

zonych PNRSV iPDV wynidst 6, 45 i 60%, odpowiednio w pierwszym, drugim i trze- 

cim roku po infekcji. Drzewa wiśni i czereśni porażone PNRSV i PDV wyraźnie 

słabiej rosły. Porażenie przez szczep PNRSV-cherry (sour) stecklenberg virus dopro- 

wadzało do zamierania nawet do 95% drzew w sadzie [34]. 

Spadek plonu owoców z drzew brzoskwiń odmiany Lettie porażonych PNRSV 

szacowano na około 6%. Ponadto drzewa te były niższe o 12%. Obniżenie plonu owo- 

ców o około 33% oraz redukcja wysokości drzew o około 50% wystąpiła u drzew tej 

odmiany porażonych zarówno PNRSV, jak i PDV [34]. Uyemoto i in. [52] u drzew 

brzoskwiń porażonych PNRSV, notowali spadek plonu owoców o około 30%, 

zmniejszenie średnicy pnia drzew o około 23% oraz wysokości drzew o około 12%. 

Według Saumera [40] owoce brzoskwiń zbierane z drzew porażonych PNRSV są 

mniejsze, słabiej wybarwione, a ich dojrzewanie jest opóźnione. Ponadto owoce 

z chorych drzew nie mają żadnej wartości handlowej. 

Na powierzchni owoców niektórych odmianach śliw porażonych PNRSV może 

wystąpić mozaika lub żółte pierścienie. Spadek plonu śliwek zbieranych z drzew po- 

rażonych PNRSV odmian Oullins Golden Gage, Cambridge Gage oraz Marjorie 

Seedling szacowano na około 30% [34]. 

Porażone wirusem morele lub migdałowce wykazują słabszy wzrost i rozwój, 

a plon zawiązywanych przez nie owoców jest wyraźnie niższy. Bardzo często poraże- 

nie PNRSV prowadzi do zamierania drzew [34]. 

Wirus wyrządza również znaczne szkody w szkółkach i matecznikach podkładek. 

Jego obecność zwiększa ilość podkładek poza wyborem. Przy użyciu porażonych 

oczek, liczba oczek, które się przyjęły spada do 50% po infekcji PNRSV [3]. 

W Europie, PNRSV jest najpowszechniej występującym wirusem obecnym W ro" 

ślinach róż z objawami mozaiki [32]. U roślin porażonych wirusem obserwuje się 

opóźnienie kwitnienia, obniżenie ilości i jakości kwiatów, zwłaszcza rośnie liczba 

kwiatów zdeformowanych, wcześniejszą defoliację liści, a także obniżenie odpornos-
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ci roślin na niskie temperatury. Obecność wirusa sprawia również, że spada procent 

oczek przyjętych podczas okulizacji [46, 48, 49]. 

W roślinach niektórych odmian chmielu porażonych wirusem stwierdzono obni- 

żenie plonu szyszek oraz zwartości alfa-kwasów o około 20%. Kwasy te między inny- 
mi decydują o walorach smakowych piwa [45]. 

Reakcja roślin naturalnie porażonych PNRSV 
  

W przebiegu chorób drzew brzoskwiń, czereśni, migdałowca, moreli, śliw i wiśni 

wywoływanych przez PNRSV wyróżnia się dwie fazy: fazę szoku występującą 

w 1 lub 2 roku po infekcji oraz fazę chroniczną związaną z ustępowaniem objawów 

i latentnym porażeniem (w tabeli 1 można znaleźć nazwy chorób powodowanych 

przez różne szczepy PNRSV). W fazie szoku większość pąków kwiatowych nie roz- 

wija się, brunatnieje, zasycha i opada. Kwitnienie drzew jest opóźnione, kwiaty zde- 

formowane i osadzone na bardzo skróconych szypułkach. Kwiaty, które rozwinęły się 

mają często zredukowane płatki i słupek. Na liściach rozwijających się wczesną wio- 

sną, około 2 tygodnie po kwitnieniu pojawiają się chlorotyczne pierścienie 1 plamy, 
później przechodzą one w nekrozy. Tkanka w tych miejscach wykrusza się, co powo- 

duje dziurkowatość i postrzępienie liści. Nekrozy kory można obserwować u drzew 

migdałowca. W drugim roku opisane objawy występują zazwyczaj tylko na naj- 

wcześniej rozwijających się liściach. W latach następnych drzewo jest już tylko z re- 

guły bezobjawowym nosicielem wirusa chociaż na liściach drzew można zauważyć 

słabą chlorozę oraz często występuje wyraźnie osłabienie wzrostu. Obserwuje się 

również zamieranie pąków liściowych, gumozę pędów. U drzew wiśni pojawia się 

Tabela 1. Nazwy chorób różnych gatunków roślin z rodzaju Prunus porażonych przez różne 

szczepy według Nemeth [34] 
  

  
Gatunek rośliny żywicielskiej Nazwa szczepu Nazwa choroby 

Prunus avium, P. armeniaca, type strain of Prunus necrotic cherry necrotic ringspot, 

P. cerasifera, P. cerasus, ringspot virus peach necrotic ringspot, 

apricot necrotic ringspot, 
plum decline, 
Victoria plum stripedmosaic, 
plum yellow ringspot, 
plum striped mosaic (European), 
plum concentric ringspot, 

Prunus avium, P. cerasus, Cherry (sour) Stecklenberg —_ sour cherry necrotic ringspot 

P. domestica, P. mahaleb, 
P insitititia, P. padus, . 
P. persica 

P. domestica, P. mahaleb, strain of Prunus necrotic 

P. persica, P. padus ringspot virus 

Prunus amygdalus Almond ,,calico” strainof almond ,,calico” mottling, 

Prunus necrotic ringspot almond necrotic ringspot 

virus 
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w tym okresie, nowy typ objawów, tzw. enacje. Są to ciemnozielone, grzebieniaste 

wyrostki, tworzące się najczęściej równolegle do nerwów na dolnej stronie blaszek 

najstarszych liści jednorocznych [34]. 

Na liściach róż porażonych PNRSV występują chlorotyczne wzory, chlorotyczna 

pstrość lub żółtaczka nerwów [46, 48, 49]. 

Rośliny chmielu są najczęściej bezobjawowo porażone przez PNRSV. Czasem 

jednak, zwłaszcza w okresach obniżenia temperatury po długo utrzymujących się 

upałach z temperaturą 27—30?C, mogą wystąpić na liściach objawy mozaiki, przejaś- 

nienia nerwów lub chlorotyczne pierścienie [43]. 

Właściwości PNRSV 
  

Szczepy lub izolaty PNRSV różnią się właściwościami w soku, infekcyjnością 

(zdolnością do zakażania roślin), patogenicznością (zdolnością do wywoływania cho- 

roby), właściwościami antygenowymi, a także sekwencją nukleotydów RNA3, se- 

kwencją aminokwasów białka transportowego i białka kapsydu. 

Właściwości PNRSYV w soku 

Dla różnych szczepów lub izolatów PNRSV wartość granicznego rozcieńczenia 

wynosiła 1/32—1/512, wartości punktów termicznej inaktywacji wahały się pomiędzy 

55—629C, atrwałość wirusa w soku z roślin ogórka in vitro w temperaturze pokojowej 

określono na 9-29 godzin [12, 35]. 

Właściwości biologiczne PNRSV 

Reakcja zielnych roślin testowych po inokulacji PNRSV. Heinis [20] uznał, że 

rozróżnianie izolatów PNRSYV jest możliwe na podstawie ich patogeniczności w sto- 

sunku do badanych różnych odmian ogórka. Obserwował on na roślinach ogórka od- 

miany National Pickling objawy o różnym nasileniu po inokulacji każdym z 22 bada- 

nych izolatów PNRSV uzyskanych z drzew wiśni i na tej podstawie mógł zaliczyć je 

do pięciu grup. Natomiast Fulton [10] stwierdził, że reakcja roślin ogórka po inokula- 

cji każdym ze szczepów PNRSV — Fulton's cherry virus A, Fulton's cherry virus G lub 

necroticringspot (type strain)była podobna. Waterworth i Fulton [55] na podstawie re- 

akcji roślin dyni olbrzymiej odmiany Buttercup oraz roślin Cyamopsis tetragonoloba 

stwierdzali różnice w patogeniczności pomiędzy 36 badanymi izolatami PNRSV. 
Smith i Skotland [42] na podstawie reakcji roślin Chenopodium hybridum, Ch. urbi- 
cum, Datura stramonium i Solanum melongena po inokulacji izolatami PNRSV-HP! 
lub PNRSV-HP2 pochodzącymi z roślin chmielu ustalili różnice w patogeniczności 

pomiędzy tymi dwoma izolatami wirusa.
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Tuzovic 1 Digiaro [51] na podstawie reakcji 24 gatunków zielnych roślin testo- 
wych po inokulacji każdym z 14 izolatów PNRSV podzielili izolaty na 3 grupy: 

Grupa A — izolaty, które infekowały rośliny Ch. amaranticolor, Ch. quinoa, Nico- 
tiana tabacum odmiana Samsun, Pisum sativum; 

Grupa B — izolaty, które nie infekowały roślin podatnych na izolaty z grupy A; 

Grupa C — izolaty, które infekowały tylko niektóre gatunki roślin podatnych na 
izolaty z grupy A lub grupy B. 

Dodatkowo stwierdzili, że w grupie C, izolat PNRSV-7A jako jedyny infekował 
rośliny Gomphrena globosa, natomiast izolat PNRSV-MG z grupy B i izolat PNR- 

$V-Pr z grupy A jako jedyne w swoich grupach infekowały rośliny Phaseolus aureus. 

Paduch-Cichal [35] wykazała, że rośliny Nicotiana clevelandii, Nicotiana occi- 

dentalis 3713 i dwie odmiany Phaseolus vulgaris: Monroe i Złota Saxa tonowe gatun- 
ki (odmiany) przydatne do wykrywania różnic pomiędzy izolatami PNRSV. 

Reakcja różnych gatunków roślin z rodzaju Prunus po inokulacji PNRSV. 

Fulton [11] po analizie objawów występujących na drzewach wiśni odmiany Mont- 

morency w fazach szoku i chronicznej, po inokulacji każdym z czterech izolatów 

PNRSV, izolatem A, E lub G pochodzącymi z drzew wiśni, uznał izolaty A i G za 

szczepy PNRSV-Fulton's cherry virus A i Fulton's cherry virus G, a izolat B zaszczep 

PDV-Fulton’s cherry virus B. W przypadku izolatu E, mimo iż objawy fazy szoku 

były podobne do objawów obecnych po inokulacji przez Fulton's cherry virus A lub 

Fulton's cherry virus G to dodatkowo obserwowano w fazie chronicznej enacje na 

dolnej stronie liści, co sugerowało jego podobieństwo do szczepu PNRSV-cherry 

(sour) stecklenberg virus. Waterworth i Fulton [55] notowali różnice pomiędzy pato- 

genicznością 21 izolatów PNRSV na drzewach wiśni odmiany Montmorency i Pru- 

nus pensylvannica w obu fazach choroby. Na liściach tych roślin wystąpiły objawy 

w postaci licznych nekrotycznych pierścieni, dziurkowatości liści i deformacji liści 

po inokulacji jedenastoma różnymi izolatami PNRSV. Natomiast infekcje bezobja- 

wowe tych roślin były wynikiem inokulacji pozostałymi dziesięcioma różnymi izola- 

tami wirusa. Z badań Paduch-Cichal [35] wynika, że różnice w patogeniczności po- 

między pięcioma izolatami wirusa pochodzącymi z drzew wiśni występują w stosun- 

ku do roślin czereśni ptasiej, czereśni ptasiej klonu F12/1, atyczy 1 antypki. Niejedna- 

kowa patogeniczność badanych izolatów najwyraźniej uwidoczniła się w stosunku do 

roślin czereśni ptasiej, czereśni ptasiej klonu F12/1, anaj słabiej w stosunku do ałyczy 

I antypki. Ponadto autorka ustaliła na podstawie wyników testu cross-protection, że 

badane izolaty wirusa działały wobec siebie ochronnie. Podobnie Moore i Slack [31] 

oraz Howell i Mink [22, 23] ustalili, że zakażenie drzew czereśni bezobjawowymi izo- 

latami PNRSV zabezpieczało drzewa przed zakażeniem przez szczep PNRS V-cherry 

Tugose mosaic virus.
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Właściwości serologiczne PNRSV 

Wirusy należące do rodzaju //arvirus, Francki [9] podzielili na podgrupy biorąc za 

podstawę podziału występowanie wśród wirusów danej podgrupy serologicznego po- 

krewieństwa i brak tegoż między wirusami różnych podgrup. W ten sposób zostało 

utworzonych 8 podgrup. PNRSV został zaliczony do III serologicznej podgrupy. 

Mink i in. [29] donosili, zeizolaty PNRSV uzyskiwane z drzew czereśni z objawa- 

mi pomarszczenia i mozaiki reprezentowały trzy serotypy, które oznaczyli jako sero- 

typ CH-3, serotyp CH-9 i serotyp CH-30. W 1987 roku Mink i in. [30] opracowali cha- 

rakterystykę właściwości serologicznych 50 izolatów PNRSV pochodzących z drzew 

czereśni i migdałowca z objawami pomarszczenia i mozaiki. Stosując test podwójnej 

dyfuzji badacze ci zaliczyli do serotypu CH-3 dwa izolaty wirusa pochodzące z drzew 

czereśni, do serotypu CH-30 jeden izolat wirusa pochodzący z drzewa czereśni, a do 

serotypu CH-9 pozostałe izolaty wirusa pochodzące z drzew zarówno czereśni jak 

i migdałowca. Ponadto stwierdzono, że izolaty PNRSV reprezentujące serotyp CH-9 

były serologicznie identyczne ze szczepami PNRSV-Fulton's cherry virus A, Fulton's 

cherry virus G i necrotic ringspot virus (type strain). Tuzovic i Digiaro [51] scharakte- 

ryzowali właściwości serologiczne 14 izolatów PNRSV pochodzących z drzew migda- 

łowca, moreli, śliw, wiśni i z roślin róż przy użyciu testu serologicznego DAS-ELISA. 

Na podstawie odczytów wartości absorbancji wykazano różnice serologiczne pomię- 

dzy izolatami wirusa z drzew wiśni, a izolatami wirusa z drzew migdałowca, moreli, 

śliw i zroślin róż. Halk iin. [17] wykazali, że przy opracowaniu charakterystyki serolo- 

gicznej izolatów PNRSV przydatne są surowice monoklonalne. Z siedmiu otrzyma- 

nych klonów produkujących surowice monoklonalne przeciw szczepowi PNRSV-Ful- 

ton’s cherry virus G wykorzystano do tego celu dwa klony. Badając właściwości sero- 

logiczne 38 izolatów PNRSV pochodzących z różnych krajów położonych w basenie 

Morza Śródziemnego przy użyciu surowiec monoklonalnych, Boari i in. [5] wyróżnili 

wśród nich 17 serotypów. Natomiast Glasa i in. [13] zakwalifikowali badane izolaty 

wirusa uzyskane z drzew śliw (3 izolaty), z drzew wiśni (3 izolaty) oraz jeden izolat 

z drzewa czereśni do trzech różnych serogrup. Myrta i in. [33] wykorzystując surowi- 

ce monoklonalne otrzymane przeciw izolatowi PNRSV pochodzącemu z drzewa 

brzoskwini scharakteryzowali serologicznie 81 izolatów PNRSV wykrytych w róż- 

nych gatunkach roślin z rodzaju Prunus i rosnących na terenie Albanii, Cypru, Grecji, 

Hiszpanii, Libanu, Malty i Turcji. Badacze ci wydzielili wśród badanych izolatów wi- 

rusa 34 serogrupy. Szyndel i Paduch-Cichal [47] wykorzystali techniki immunoelek- 

tronomikroskopowe: technike ISEM i technikę ISEM + dekoracja czastek do wykry- 

wania i badań porównawczych pięciu izolatów PNRSV. Poziom wykrywania izola- 

tów PNRSV przy użyciu technik ISEM i ISEM + dekoracja przy zastosowaniu suro- 

wicy wzorcowej od dr Fultona oraz surowicy własnej S-301 wskazywał, że badane 

izolaty nie różniły się serologicznie. Mimo iż przy stosowaniu techniki wyłapywania 

ISEM izolaty PNRSV podzielono na grupy: (PNRSV-NI, PNRSV-N2) oraz
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(PNRSV-N3, PNRSV-N4, PNRSV-Mk), a techniki ISEM + dekoracja na grupy: 
(PNRSV-N1, PNRSV-N2, PNRSV-N3) oraz (PNRSV-N4, PNRSV-Mk) w zależnoś- 
ci od ilości obserwowanych na błonce cząstek wirusa, to przypuszcza się jednak, że 
różnice dotyczące izolatu PNRSV-N3 były związane jedynie z różną koncentracją 
cząstek wirusa w roślinie gospodarzu lub wyższą czułością techniki ISEM + dekora- 
cja. Zatem testowane izolaty PNRSV należały do jednego serotypu wirusa i wyda- 
wały się być serologicznie identyczne. 

Budowa genomu PNRSV 
  

PNRSV to wirus o podzielonym genomie w postaci trzech różnych nici (+) 

ssRNA określanych jako RNA! (m. cz. 1,3 x 10°), RNA2 (m. cz. 0,89 x 10°), RNA3 
(m. cz. 0,69 x 10°). Okrywy bialkowe (kapsydy) wszystkich trzech nici zbudowane są 

z tego samego polipeptydu o masie cząsteczkowej 25000 [37]. 

Organizacja genomu PNRSV jest podobna do organizacji genomu pozostałych 

członków rodziny Bromoviridae. RNA1 i RNA2 są monocistronowe i kodują białka 

niestrukturalne P1 i P2 biorące udział w syntezie wirusowego RNA. RNAJ jest bi- 

cistronowy i zawiera dwie otwarte ramki odczytu (ang. open reading frame, ORF), 

kodujące białko wspomagające transport wirusa (ang. movement protein, MP) oraz 

białko kapsydu (ang. coat protein, CP). Translacja MP zachodzi bezpośrednio 
z RNA3, podczas gdy translacja CP zachodzi za pośrednictwem subgenomowego, 
monocistronowego mRNA (RNA4) [9]. 

Dotychczas została ustalona i opublikowana pełna sekwencja nukleotydów 

RNAJ3 dla trzech różnych izolatów PNRSV: 

— PNRSV-PV96, izolat niemiecki pochodzący z drzewa antypki [16], 

— PNRSV-PES, izolat amerykański otrzymany z drzewa brzoskwini [18], 

— PNRSV-PV32, izolat PNRSV otrzymany z drzewa czereśni ptasiej [38]. 

Guo i in. [16].ustalili, że RNA3 PNRSV-PV96 liczy 1943 nukleotydy 1 ma dwie 
otwarte ramki odczytu oddzielone obszarem intergenowym, który składa się z 74 nu- 

kleotydów. ORF 3a jest zlokalizowana blisko końca 5” RNA3 liczy 855 nukleotydów, 
koduje białko 3a (m. cz. 31400), które pełni funkcje białka transportowego i składa się 
z 283 aminokwasów. 

Według Hammonda i Crosslina [18], RNA3-PNRSV-PES liczy 1941 nukleoty- 

dów i ma dwie otwarte ramki odczytu oddzielone obszarem intergenowym, który 
składa się z 73 nukleotydów. ORF 1 jest zlokalizowana blisko konica 5° RNA3 liczy 
855 nukleotydów, koduje białko (m. cz. 31729), które pełni funkcje białka transporto- 

wego i składa się z 284 aminokwasów. ORF 2 jest zlokalizowana blisko konica 3° 

RNA3 składa się z 675 nukleotydów i koduje białko kapsydu (m. cz. 25018), które 
składa się z 224 aminokwasów.
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Według Sanchez-Navarro i Pallas [38], RNA3 PNRSV-PV32 liczy 1951 nukle- 

otydów i ma dwie otwarte ramki odczytu oddzielone obszarem intergenowym, który 

składa się z 74 nukleotydów. ORFI jest zlokalizowana blisko końca 5* RNA3, liczy 

852 nukleotydy i koduje białko, które pełni funkcje białka transportowego i składa się 

z 283 aminokwasów. ORF 2 jest zlokalizowana blisko końca 3” RNA3, liczy 675 nu- 

kleotydów i koduje białko kapsydu, które składa się z 226 aminokwasów. 

Zróżnicowanie genetyczne pomiędzy izolatami PNRSV 
  

Obecnie przy zastosowaniu najnowszych technik sekwencjonowania kwasów nu- 

kleinowych i białek oraz komputerowych analiz danych możliwe staje się ustalenie 

podobieństw lub/i różnic w sekwencji RNA pomiędzy szczepami lub izolatami 

PNRSV. 

Hammond Crosslin [19], Aparicio i in. [1], Vaskova i in. [54], Paduch-Cichal [35] 

oraz Glasa [14] podjęli próbę sporządzenia charakterystyki molekularnej izolatów wi- 

rusa pochodzących z różnych gatunków roślin z rodzaju Prunus rosnących w różnych 

rejonach świata w nawiązaniu do ich właściwości biologicznych, bądź serologicznych. 

Przeprowadzona przez Hammonda i Crosslina [19] analiza sekwencji aminokwa- 

sów białka transportowego izolatów PNRSV należących do serotypu CH-9 mild type, 

CH-9 rugose type oraz CH-30 wykazała, że izolaty wirusa w obrębie danego serotypu 

różniły się wzajemnie w sekwencji aminokwasów w nie więcej niż 4 pozycjach (sero- 

typ CH-9 mild type), 8 pozycjach (serotyp CH-9 rugose type) i 6 pozycjach (serotyp 

CH-30). Zakres roślin gospodarzy izolatów PNRSV należących do danego serotypu 

był podobny. Natomiast przeprowadzona przez tych badaczy analiza sekwencji ami- 

nokwasów białka kapsydu izolatów PNRSV należących do serotypu CH-9 mild type, 

CH-9 rugose type wykazała, że izolaty wirusa w obrębie danego serotypu różniły się 

w sekwencji aminokwasów nie więcej niż w 7 pozycjach (serotyp CH-9 mild type) 

i 14 pozycjach (serotyp CH-9 rugose type). Reakcja roślin Chenopodium quinoa lub 

drzew czereśni była podobna po inokulacji każdym z izolatów wirusa serotypu, mild 

type lub rugose type. Różnice w reakcji wymienionych powyżej gatunków roślin ba- 

dacze ci notowali jednak po inokulacji każdym z izolatów PNRSV należących do se- 

rotypu CH-30. Izolaty te różniły się wzajemnie w sekwencji aminokwasów w nie wię- 

cej niż 7 pozycjach. 

Vaskova i in. [54] dysponując 16 izolatami PNRSYV uzyskanymi z różnych gatun- 

ków drzew z rodzaju Prunus rosnących w północnych i południowych rejonach 

Czech oraz 30 izolatami wirusa uzyskanymi z Albanii, Hiszpanii, Niemiec, Tunezji, 

USA i Włoch, przeprowadzili analizę sekwencji nukleotydów RNA3 odcinka stano- 

wiącego 3 końcowy fragment otwartej ramki odczytu białka transportowego, obszaru 

intergenowego i sekwencje nukleotydów RNA3 fragmentu otwartej ramki odczytu 

białka kapsydu. Wszystkie 46 izolatów wirusa badacze ci zakwalifikowali do 3 grup:
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z których każda reprezentowała izolaty wykazujące ponad 90% homologii w powyżej 
wymienionych obszarach w stosunku do izolatów wcześniej zakwalifikowanych 
przez Hammonda i Crosslina [19] do serotypu CH-9 mild type, CH-9 rugose type lub 
CH-30. Czternaście czeskich izolatów wirusa znalazło się w grupie razem z seroty- 
pem CH-9 rugose type, a dwa w grupie razem z serotypem CH-9 mild type. 

Dla polskich izolatów PNRSV pochodzących z drzew czereśni został odczytany 
1 poddany analizie odcinek RNA3 składający się z 850 nukleotydów [35]. Homologia 

sekwencji nukleotydów odcinka stanowiącego 3 końcowy fragment otwartej ramki 

odczytu białka transportowego RNA3, odcinka obszaru intergenowego RNAJ3 oraz 

sekwencji aminokwasów C-końcowej domeny białka transportowego izolatów 
PNRSV-N1, PNRSV-N2, PNRSV-N3, PNRSV-N4, PNRSV-Mk oraz izolatu wzor- 
cowego-PNRSV-PV96 wyniosła, odpowiednio 94, 97 oraz 92,6%. Dla każdego z pię- 

ciu badanych izolatów wirusa oraz izolatu wzorcowego PNRSV-PV96 została prze- 
prowadzona również analiza sekwencji nukleotydów odcinka stanowiącego 5 koń- 

cowy fragment otwartej ramki odczytu białka kapsydu RNA3 oraz sekwencji amino- 

kwasów N-końcowej domeny białka kapsydu. Homologia sekwencji nukleotydów 
w analizowanym odcinku RNAJ3 i sekwencji aminokwasów N-końcowej domeny 
białka kapsydu izolatów PNRSV-N1, PNRSV-N2, PNRSV-N3, PNRSV-Mk oraz 
PNRSV-PV96 wyniosła, odpowiednio 99,1 oraz 97,3%. Jedynie w przypadku izolatu 
PNRSV-NĄ ustalono, że homologia sekwencji nukleotydów odcinka stanowiącego 
5 końcowy fragment otwartej ramki odczytu białka kapsydu oraz sekwencji amino- 

kwasów N-końcowej domeny białka kapsydu tego izolatu w stosunku do pozostałych 
badanych izolatów wirusa i izolatu wzorcowego wyniosła, odpowiednio, 88,5 
183,8%. Analiza odcinka stanowiącego 5 końcowy fragment otwartej ramki odczytu 

białka kapsydu RNA3 oraz sekwencji aminokwasowej N-końcowej domeny białka 
kapsydu izolatów PNRSV-N1 PNRSV-N2, PNRSV-N3 i PNRSV-Mk wskazywała, 

że izolaty te różniły się wzajemnie w sekwencji nukleotydów w nie więcej niż 1 pozy- 

cji i w sekwencji aminokwasów w nie więcej niż 1 pozycji. Natomiast w analizowa- 

nym odcinku stanowiącym 5” końcowy fragment otwartej ramki odczytu białka kap- 

sydu RNA3, izolat PNRSV-N4 w stosunku do pozostałych badanych izolatów wirusa 

różnił się występowaniem nukleotydów w 20 pozycjach. Natomiast w obszarze 

N-końcowej domeny białka kapsydu izolat PNRSV-N4 miał dwa dodatkowe amino- 

kwasy, których nie obserwowano u pozostałych izolatów wirusa. Reakcja roślin dyni 

zwyczajnej odmian Astra i Soraya po inokulacji izolatem PNRSV-N4 różniła od reak- 

cji tych roślin po inokulacji izolatami PNRSV-N1, PNRSV-N2, PNRSV-N3 lub 

PNRSV-Mk, natomiast reakcja roślin dyni olbrzymiej rodu WPR 890 i Sesbania exal- 

tata była podobna. 

Aparicio i in. [1] wykonali analizy sekwencji nukleotydów RNA4 oraz sekwencji 

aminokwasów białka kapsydu 25 izolatów PNRSV pochodzących z drzew brzos- 

kwiń, migdałowca, moreli, śliw i wiśni rosnących na terenie Albanii, Hiszpanii, Turcji 

i Włoch i porównali je z sekwencją nukleotydow RNA3 oraz sekwencją aminokwa-
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sów białka kapsydu izolatów wzorcowych: izolat PNRSV-PV-96 [16], izolat 

PNRSV-PE5[18] oraz izolat PNRSV-PV32 [38]. Izolaty podzielono na trzy grupy. 

W pierwszej grupie znalazły się izolaty, które wykazywały ponad 90% homologii 

w powyżej badanych obszarach w stosunku do izolatu PNRSV-PES, w grupie drugiej 
w stosunku do izolatu PNRSV-PV96, a w trzeciej grupie w stosunku do izolatu 

PNRSV-PV32. Natomiast Glasa i in. [14] przeprowadzili analizę sekwencji amino- 
kwasów białka kapsydu 7 izolatów PNRSV otrzymanych z drzew śliw oraz z drzew 
wiśni rosnących na terenie sadów zachodniej i centralnej Słowacji. Wszystkie izolaty 

wirusa można było zakwalifikować do grupy izolatu PV-96. Jest to duża grupa obej- 
mująca 31 izolatów PNRSV pochodzące z USA, centralnej Europy, oraz obszaru Mo- 

rza Śródziemnego. 

Metody wykrywania PNRSV 
  

Najstarszą, najprostszą i bardzo czułą metodą wykrywania i identyfikacji wirusa 
nekrotycznej pierścieniowej płamistości wiśni jest test biologiczny. Polega on na pró- 
bie zakażenia rośliny wskaźnikowej odpowiednio przygotowanym materiałem z roś- 
liny badanej. W przypadku PNRSV z reguły wystarcza inokulacja mechaniczna so- 

kiem. Można również przeprowadzać inokulacje przez szczepienie lub okulizacje. 

Wśród zielnych roślin wskaźnikowych polecane są przede wszystkim Cucumis sa- 
tivus, Momordica balsamina, Cyamopsis tetragonoloba oraz Chenopodium quinoa, 
a wśród zdrewniałych testerów: Prunus avium, Prunus avium podkładka F12/1, Pru- 

nus serrulata odm Shirofugen, Prunus persica klon GF 305 lub Prunus persica odm. 

Elberta [12]. 

Innym powszechnie stosowanym testem jest test serologicznej immunosorbcji — 

test DAS-ELISA (Double Antybody Sandwich — Enzyme Linked Immunosorbent As- 

say) [7]. Był on po raz pierwszy użyty do wykrywania PNRSV w drzewach śliw przez 

Barbara i in. [2], brzoskwiń przez Cambra i in. [6], wiśni przez Minka i in. [29] oraz 

w roślinach róż przez Thomasa [48]. Test ten pozwala szybko (test trwa 2 dni) przeba- 

dać dużą ilość materiału roślinnego zapewniając rzetelne wyniki. Jednakże test 

ELISA ze względu na wysoką specyficzność nie umożliwia wykrycia pełnego spek- 

trum serotypów PNRSV [30]. Z tych powodów Crosslin i in [8] zaproponowali wyko- 

rzystanie do wykrywania wirusa techniką molekularnej hybrydyzacji z sondą kom- 
plementarnego RNA (cRNA), znakowaną radioaktywnym fosforem 32р. San- 

chez-Navarro i in. [39] w swoich badaniach zastosowali sondy cRNA znakowane 
znacznikiem nieradioaktywnym — digoksygeniną oraz test serologiczny ELISA do 
wykrywania PNRSV. Czułość testu cRNA w porównaniu z czułością testu ELISA 

była 25 razy wyższa. 

W ostatnich latach przy dłagnostyce PNRSV próbuje się zastosować technikę am- 

plifikacji (wielokrotnego zwiększenia ilości) RNA, a właściwie odpowiadającego mu
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komplementarnego łańcucha DNA w cyklu łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR — 

polymerase chain reaction), którą powinna poprzedzić reakcja odwrotnej transkrypcji 

(reverse transcription — RT). Tak zwielokrotnioną ilość kwasu nukleinowego można 

juz łatwo wykryć zarówno elektroforetycznie, jak i dzięki molekularnej hybrydyzacji 

z odpowiednią sondą. Przy użyciu techniki RT-PCR, Sanchez-Navarro i in. [39] wy- 

krywali PNRSV w oczyszczonych preparatach z liścieni ogórka w koncentracji 25fg, 

podczas, gdy stosując test ELISA wirusa wykrywano w koncentracji 0,4ng. Helguera 

1in. [21] zastosowali technikę IC-RT-PCR (Immunocapture RT-PCR), polegającą na 

wychwytywaniu cząstek wirusa przez specyficzne przeciwciała do wykrywania 

PNRSV w pąkach śpiących i w liściach pochodzących z drzew brzoskwini odm. 

Criollo. Stosując tę technikę wykrywali oni wirus w rozcieńczeniach (waga próbki 

z rośliny porażonej w stosunku do ogólnej wagi zebranej próbki) 1 : 10 000 (próbka — 

pąki śpiące) lub nawet 1 : 39 000 (próbka — liście). Wykorzystując test serologiczny 

ELISA, badacze ci wykrywali PNRSV w rozcieńczeniach 1 : 500 (próbka — pąki 

śpiące). 

Technika RT-PCR w dalszym ciągu jest bardzo kosztowna i trudno więc sobie wy- 
obrazić, aby można ją stosować do wykrywania PNRSV w testach masowych, przy 

których można wykorzystać z powodzeniem test serologiczny ELISA lub metodę 

cRNA. Technika RT-PCR jest już teraz bardzo przydatna 1 coraz szerzej stosowana 
w badaniach dotyczących epidemiologii wirusa oraz zmienności genetycznej w obrę- 

bie gatunków czy jego szczepów. 

Wykrywanie PNRSYV w różnych organach roślin 
i w różnych okresach roku 

Najwyższa koncentracja PNRSV w różnych gatunkach roślin z rodzaju Prunus 

przypada na maj i czerwiec, a potem gwałtownie maleje [25], co może wiązać się 

z temperaturą, zbyt wysoką dla szybkiego namnażania się wirusa, zakończeniem 

wzrostu liści i ich starzeniem się: tzn. powstawaniem związków fenolowych 1 suo- 

stancji kleistych [50]. Wykorzystując techniki immuno-elektronomikroskopowe 

można wykrywać wirus w drzewach wiśni i czereśni przez cały rok [4, 25]. Ze wzglę- 

du jednak na wysoki koszt technik IEM, w pełni uzasadnione jest wykorzystanie tech- 

nik immunoenzymatycznych, którymi także wykrywano ten wirus przez cały rok, 

a otrzymane wyniki i wnioski były bardzo zbliżone do tych uzyskanych technikami 

IEM [2, 15, 50]. Wyniki badań prowadzonych przez Paduch-Cichal [34], wykazały, że 

w warunkach Polski jest możliwe wykrywanie PNRSV w różnych organach drzew 

czereśni ptasiej, czereśni ptasiej klonu F12/1 oraz antypki w różnych okresach roku 

przy użyciu testu serologicznego ELISA. Autorka notowała występowanie istotnych
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różnic w otrzymanych średnich wartościach absorbancji pomiędzy izolatami PNRSV 
w trakcie testowania tych drzew w różnych miesiącach. 

Przy użyciu testu serologicznego DAS-ELISA Skomra [41 ] wykazała, że w rośli- 
nach chmielu, PNRSV jest najlepiej wykrywany wiosną, w młodych częściach roślin, 

tzn. w wierzchołkach pędów oraz w liściach. Dobrą wykrywalność wirusa odnotowa- 
no również w kwiatostanach i w szyszkach. 

Moury 1in. [32], Stein i in. [46], Thomas [48] oraz Wong i Horst [56] uważają, że 
najlepszym okresem do wykrywania PNRSV w różach przy użyciu testu serologicz- 
nego DAS-ELISA jest okres kwitnienia roślin. Najlepszym źródłem wirusa są wów- 

czas młode liście oraz kwiaty, zwłaszcza, płatki korony. Do wykrywania wirusa moż- 

na także wykorzystać korę młodych pędów. 

Ochrona roślin przed PNRSV 
  

Pisząc o ochronie drzew pestkowych, róż i chmielu przed wirusem nekrotycznej 
pierścieniowej plamistości wiśni należy bezwzględnie pamiętać, że najważniejsza 
jest kontrola zdrowotności materiału rozmnożeniowego [34, 45, 48]. 

Ochrona drzew pestkowych przed PNRSV powinna obejmować także zabiegi po- 
legające na: 

— lustracji i testowaniu kolejnych rozmnożeń materiału szkółkarskiego i usuwaniu 

drzew porażonych PNRSV; 

— niedopuszczaniu do kwitnienia drzew zraźnikowych; 

— zachowaniu izolacji przestrzennej (800—1000 m od najbliższych źródeł infekcji) 

od drzew będących źródłem nasion do produkcji podkładek generatywnych (cze- 

reśnia ptasia, antypka) i drzew zraźnikowych oraz drzew lub krzewów z rodzajów 
Prunus czy Rosa porażonych tym wirusem; 

— zakładaniu nowych sadów przy zachowaniu odpowiedniej izolacji przestrzennej; 

— usuwaniu chorych drzew z sadu tylko w I i II roku po posadzeniu. Pozostawienie 
drzew chorych w młodym sadzie to praktycznie przekreślenie szansy uzyskania 
dochodów. W sadzie 8—10-letnim dosadzanie drzew młodych jest ekonomicznie 
nieopłacalne, ponieważ jeśli wirus występuje w sadzie to drzewa te ulegną zaka- 

żeniu zanim dadzą plony rekompensujące koszty dosadzania [24]. 

Podsumowanie 
  

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistosci wisni (Prunus necrotic ringspot 
virus, PNRSV), jest sprawcą choroby nekrotyczna pierścieniowa plamistość drzew 
pestkowych. Należy on do rodziny Bromoviridae, rodzaju Ilarvirus. PNRSV jest jed- 
nym znajpowszechniej występujących wirusów na świecie porażającym różne gatun- 
ki roślin z rodzaju Prunus, Malus i Rosa oraz chmiel (Humulus lupulus). PNRSV jest
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przenoszony w trakcie wegetatywnego rozmnażania materiału szkółkarskiego, 
z pyłkiem na zapylane drzewa i z nasionami; w przenoszeniu PNRSV mogą także 
uczestniczyć wciornastki. Szczepy lub izolaty PNRSV różnią się właściwościami 
w soku, infekcyjnością, patogenicznością, właściwościami antygenowymi, a także 
sekwencją nukleotydów RNA3, sekwencją aminokwasów białka transportowego 
1 białka kapsydu. Obecnie przy zastosowaniu najnowszych technik sekwencjonowa- 
nia kwasów nukleinowych i białek oraz komputerowych analiz danych możliwe staje 
się ustalenie podobieństw lub/i różnic w sekwencji RNA pomiędzy szczepami lub 
izolatami PNRSV. Do wykrywania PNRSV stosowane są testy biologiczne, testy se- 
rologiczne (test ELISA) oraz techniki oparte na wykrywaniu kwasów nukleinowych 
wirusa (głównie test cRNA, rzadko technika RT-PCR). 
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Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) 
— important pathogen of stone fruit trees, roses and hops 
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Summary 

Paper gives the review of literature covering current knowledge on the PNRSV. 
The following subjects were discussed: 

— geographical distribution and transmission,
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main diseases, 

host range and symptomatology, 
stability in sap, biological and serological properties, 
particle structure and biochemical properties, 

methods of virus detection, 

methods of virus control. 
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