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Wstęp 

Fitoplazmy, nazywane dawniej organizmami mykoplazmopodobnymi 
(MLO), są związane z występowaniem chorób na wielu gatunkach roślin. Na roś
linach porażonych przez fitoplazmy obserwuje się zmiany w zabarwieniu oraz de
formacją liści i kwiatów a także zahamowanie wzrostu roślin, a niekiedy ich za
mieranie [LEE 1999). W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie fito
plazmami spowodowane ich częstym występowaniem oraz dużą szkodliwością 
powodowanych przez nie chorób [KAMIŃSKA 2000]. 

Wykrywanie fitoplazm można przeprowadzić na podstawie wyników testu 
biologicznego przy użyciu mikroskopu elektronowego, metod serologicznych 
z wykorzystaniem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych a także technik 
opartych na analizie kwasów nukleinowych, tj. hybrydyzacji DNA, analizy PCR
RFLP oraz analizy sekwencji wybranych fragmentów genomu (SEEMULLER i in. 
1998]. Spośród wymienionych metod najszersze zastosowanie znajduje analiza 
PCR-RFLP lcchnika ta jest stosunkowo prosta, bardzo czuła i umożliwia za
równo wykrywanie jak i identyfikacją fitoplazm. 

Celem niniejszej pracy było zastosowanie metody PCR-RFLP do wykrycia 
i zidentyfikowania fitoplazm w roślinach ozdobnych - tulipanach, liliach, serdusz
ce okazałej (Dicentra spectabilis) i dalii - z objawami zahamowania wzrostu, 
deformacją i przebarwieniem kwiatów oraz chlorozą i deformacją liści. 

Materiał i metody 

Badaniami objęto: 1) lilie odmiany 'Sorbonne' i 'Siberia', na których obser
wowano nekrozą i deformacje liści, brak lub zamieranie pąków kwiatowych oraz 
deformacje kwiatów, 2) tulipany odmiany 'Aladdin', 'Parade', 'Oxford' z deforma
cjami i przebarwieniem kwiatów, 3) serduszkę okazałą odmiany 'Alba' i 'Rosea' 
z objawami karłowatości oraz silnym wybijaniem licznych pędów bocznych, 4) ro-
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śliny dalii z zahamowaniem wzrostu, zdrobnieniem i deformacją liści oraz bra
kiem pąków kwiatowych. Lilie, tulipany i serduszka okazała uprawiane były pod 
osłonami i pochodziły z gospodarstw ogrodniczych z centralnej Polski, natomiast 
dalie z ogrodów w Skierniewicach. Kontrolę negatywną stanowiły zdrowe siewki 
kataranta różowego (Catharanthus roseus), natomiast pozytywną - izolaty wzorco
we fitoplazm: żółtaczki astra (16Srl, AY) otrzymane od dr Lec (Beltsvillc, USA) 
i proliferacji jabłoni (16SrX, AP) otrzymane od dr Bertaccini (Bolonia, Włochy). 

DNA wyizolowano z organów spichrzowych i liści stosując metodę AHREN
S'A I SEEMULLER'A [1992]. 

Do wykrywania fitoplazm zastosowano dwuetapową reakcję PCR z użyciem 
starterów, które umożliwiły amplifikację fragmentu genu 16S rRNA fitoplazm. 
Pierwszy etap (ang. direct-PCR) przeprowadzono z wykorzystaniem starterów 
Pl-P7 [SCHNEIDER i in. 1995], uniwersalnych dla fitoplazm. Produkt uzyskany po 
amplifikacji rozcieńczano 25-500 razy i używano jako matrycę do drugiej rundy 
PCR (ang. nested-PCR). W drugim etapie zastosowano trzy pary starterów uni
wersalnych: Rl6F2n-R16R2 [LEE i in . 1998], fA-rA [AHRENS, SEEMULLER 1992], 
Pc399-P1694 [SKRZECZKOWSKI i in. 2001] oraz startery specyficzne dla wybranych 
grup fitoplazm: żółtaczki astra - R161Fl-R161Rl [LEE i in . 1994] lub proliferacji 
jabłoni - fAT-rAS [SMATR i in. 1996]. Reakcje amplifikacji przeprowadzono w spo
sób opisany we wcześniejszej pracy [ŚLIWA, KAMIŃSKA 2004]. 

Identyfikację fitoplazm przeprowadzono na podstawie analizy restrykcyjnej. 
Do trawienia enzymatycznego wykorzystano produkty z drugiej rudny PCR otrzy
mane przy użyciu starterów R16F2n-R16R2. Produkty te trawiono przy użyciu 
sześciu enzymów restrykcyjnych Hpall, Rsal, Alu!, Msel, Sspl, oraz JfhaI (Gibco
BRL, Life Technologies), zgodnie z zaleceniami producenta a następnie rozdzie
lano w 6% żelu poliakrylamidowym, wybarwiano w roztworze bromku etydyny 
i obserwowano w świetle UV Uzyskane wzory restrykcyjne porównywano 
z wzorami otrzymanymi dla izolatów wzorcowych AY i AP. 

Wyniki 

Po przeprowadzeniu pierwszej rundy PCR z użyciem starterów Pl-P7, spe
cyficzny produkt uzyskano jedynie dla prób wyizolowanych z roślin serduszek 
okazałych a także izolatów wzorcowych fitoplazm A Y i AP. Dla prób z roślin 
lilii, tulipanów i dalii nie uzyskano pozytywnych wyników w pierwszej rundzie 
PCR. 

Po przeprowadzeniu powtórnej amplifikacji z użyciem trzech par starterów 
uniwersalnych R16F2n-R16R2, fA-rA i Pc399-P1694 produkty o oczekiwanych 
wielkościach uzyskano dla wszystkich testowanych prób oraz izolatów wzorcowych 
(przykładowe wyniki przedstawiono na fot. 1 ). W reakcji ze starterami R 16IF1-
R16IR1, służącymi do wykrywania fitoplazm z grupy żółtaczki astra (16Srl), pro
dukty amplifikacji uzyskano dla prób z roślin tulipanów, serduszek okazałych 
i dalii oraz lilii 'Sorbonne'. Pozytywne wyniki PCR ze starterami fAT-rAS, 
specyficznymi dla fitoplazm z grupy proliferacji jabłoni (16SrX), uzyskano dla 
prób z roślin dalii i lilii 'Siberia'. We wszystkich reakcjach PCR otrzymano wyniki 
negatywne dla prób wyizolowanych ze zdrowego kataranta. 
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Fot. 1. Przykłady elektroforezy produktów drugiej rundy PCR uzyskanych po amplifi
kacji prób DNA wyizolowanych z roślin tulipana 'Oxford' (T), serduszki okaza
lej (Sł, S2), lilii 'Sorbonne' (Ll), lilii 'Siberia' (L2) i dalii (D) z użyciem dwóch 
par starterów uniwersalnych: a) R16F2n-R16R2 i b) fA-rA. AY - izolat wzor
cowy - fitoplazma żółtaczki astra, AP - izolat wzorcowy - fitoplazma prolifera
cji jabłoni, zdr - zdrowy katarant różowy, M - marker 1kb DNA ladder 
(Sigma-Aldrich) 

Photo 1. Examples of electrophoresis of nested PCR products obtained after amplifica
tion of DNA samples from tulip 'Oxford' (T), bleeding hearts (Sł, S2), !iły 
'Sorbonne' (Ll) lily 'Siberia' (L2) and dahlia (D) using two pairs of universal 
primers: a) R16F2n-R16R2 and b) fA-rA. AY - reference strain of aster yel
lows phytoplasma, AP - reference strain of apple proliferation phytoplasma, 
zdr - healthy periwinkle, M - molecular marker 1kb DNA ladder (Sigma-Ald
rich) 
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Fot. 2. Przykłady wwrów restrykcyjnych otrzymanych po trawieniu produktów PCR 
przy pomocy enzymu: a) Msel - odróżniającego grupę 16Srl od 16SrX, 
b) HhaJ - odróżniającego podgrupę I-A od I-B. M - marker wielkości 
Phi 174DNA/Hinjl (Promega ). Pozostałe oznaczenia - jak dla fot. 1 

Photo 2. Examples of RFLP patterns obtained after digestion of PCR products with 
cnzymes: a) Msel - able to distinguish group 16Srl vs. 16SrX, b) Hhal - able 
to distingush subgroup I-A vs. 1-B. M - molecular weight marker 
Phil 74DNA/Hinjl (Promega). Other abbreviations are the same as described 
for Fot. 1 

Szczegółowej identyfikacji fitoplazm wyizolowanych z roślin lilii, dalii i ser
duszek okazałych dokonano na podstawie wyników analizy RFLP (fot. 2). Wzory 
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restrykcyjne otrzymane dla prób z roślin serduszek okazałych były charakterysty
czne dla fitoplazm z grupy żółtaczki astra, przy czym w jednej z prób wykryto 
fitoplazmę z podgrupy 1-B, natomiast w drugiej - z podgrupy I-A. Fitoplazmę 
wykrytą w roślinach lilii 'Sorbonne' zaklasyfikowano do podgrupy I-A, z grupy 
żółtaczki astra, natomiast fitoplazma wyizolowana z lilii 'Siberia' należała do 
grupy proliferacji jabłoni, podgrupy A. Dla prób otrzymanych z roślin dalii uzys
kano dwa wzory restrykcyjne - w próbach tych występowała mieszanina fitoplazm 
należących do grupy AY oraz AP. 

Dyskusja 

Stosując analizę PCR-RFLP wykazano obecność fitoplazm w czterech ga
tunkach roślin ozdobnych - tulipanach, liliach, serduszkach okazałych i daliach. 
W badanych roślinach wykryto fitoplazmy należące do dwóch grup: żółtaczki 

astra (podgrupy I-A i 1-B) oraz proliferacji jabłoni. 
Z badań przeprowadzonych dotychczas w Instytucie Sadownictwa i Kwia

ciarstwa w Skierniewicach wynika, że wiele roślin ozdobnych w Polsce jest pora
żonych przez fitoplazmy. Fitoplazmę należącą do grupy żółtaczki astra, podgrupy 
1-B, wykryto wcześniej w roślinach mieczyka [KAMIŃSKA i in. 1999], tulipana [KA

MIŃSKA, ŚLIWA 2002], frezji [KAMIŃSKA i in. 2001] oraz lilii [KAMIŃSKA, KORBIN 2000], 
na których obserwowano zaburzenia we wzroście, deformacje kwiatów, chlorozę 
liści oraz zamieranie pędów, a nawet całych roślin . 

Fitoplazma należąca do podgrupy I-A została wykryta po raz pierwszy 
w Polsce. Objawy chorobowe obserwowane na roślinach lilii porażonych przez tę 
fitoplazmę były bardzo podobne do objawów występujących na roślinach innych 
odmian lilii [KAMIŃSKA, KORBIN 2000], i związanych z porażeniem roślin przez fito
plazmę z podgrupy 1-B. Nie stwierdzono także różnic w objawach chorobowych 
obserwowanych na serduszkach okazałych porażonych przez fitoplazmy należące 
do tych dwóch podgrup. Ponieważ nie było możliwe odróżnienie fitoplazm I-A 
i 1-B na podstawie objawów, zidentyfikowanie obu patogenów odbyło się dopiero 
po przeprowadzeniu analizy RFLP z wykorzystaniem enzymu restrykcyjnego 
Hhal. 

Fitoplazmy z grupy proliferacji jabłoni wykryto dotychczas w Polsce w rośli
nach sadowniczych [KAMIŃSKA, ZAWADZKA 1970; MALINOWSKI i in. 1996] oraz w oz
dobnych krzewach: różach i magnoliach [KAMIŃSKA, ŚLIWA 2003, 2004]. Niniejsze 
doniesienie jest pierwszym na temat występowania tego patogena w uprawach 
ozdobnych roślin cebulowych. 

W testowanych roślinach serduszek okazałych fitoplazmy wykrywane były 
już w pierwszej rundzie PCR. W tulipanach, liliach i daliach fitoplazrny występo
wały prawdopodobnie w dużo niższej koncentracji i ich wykrycie możliwe było 
dopiero po zastosowaniu bardziej czułej, dwuetapowej metody PCR. Z literatury 
wynika, iż wykorzystanie tej metody może zwiększyć czułość testu nawet stukro
tnie, w porównaniu do standardowej, jednoetapowej reakcji PCR [GUNDERSEN, 
LEE 1996]. 

Wykorzystanie w niniejszej pracy analizy RFLP oraz PCR ze starterami 
grupowo specyficznymi, umożliwiło stwierdzenie mieszanej infekcji w pojedyn
czych roślinach dalii. Mieszane infekcje są prawdopodobnie o wiele bardziej pow
szechne niż to dotychczas sądzono, a ich wykrywanie stało si(? możliwe dopiero 
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po wprowadzeniu do diagnostyki metod molekularnych (LEE i in. 1998]. W Polsce 
mieszane infekcje fitoplazmami należącymi do grupy żółtaczki astra i proliferacji 
jabłoni wykryto w różach oraz magnoliach (KAMIŃSKA, ŚLIWA 2003, 2004]. 

Wnioski 

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy wskazują na dużą użyteczność metody 
opartej na analizie konserwatywnego genu 16S rRNA do wykrywania fitoplazm 
w tulipanach, liliach, daliach i serduszce okazałej. Metoda PCR-RFLP umożliwia 
szybkie i wiarygodne identyfikowanie fitoplazm i może być stosowana do ich ru
tynowego wykrywania w roślinach ozdobnych. 
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Streszczenie 

Rośliny ozdobne - tulipan, lilia, dalia i serduszka okazała (Dicentra specta
bilis) - ze zmianami w zabarwieniu i deformacją liści i kwiatów, zaburzeniami 
w kwitnieniu i zamieraniem pąków kwiatowych oraz nadmiernym wybijaniem 
pędów bocznych, zostały przetestowane na obecność fitoplazm przy pomocy ana
lizy PCR-RFLP. 

Do wykrywania fitoplazm zastosowano dwuetapową reakcję PCR - do pier
wszego etapu użyto parę starterów uniwersalnych dla fitoplazm (Pl/P7) a do dru
giego trzy pary starterów uniwersalnych (R16F2n-R16R2, fA-rA, Pc399-P1694) 
oraz startery specyficzne dla fitoplazm z grupy żółtaczki astra (R16IF1-R16IR1) 
i proliferacji jabłoni (fAT-rAS). Identyfikację fitoplazm przeprowadzono na pod
stawie wyników analizy restrykcyjnej wykonanej przy użyciu sześciu enzymów 
(HpaII, RsaI, AluI, MseI, Sspl, oraz Hhal). 

Na postawie analizy PCR-RFLP w testowanych roślinach stwierdzono obec
ność dwóch grup fitoplazm. W tulipanach, serduszkach okazałych i jednej odmia
nie lilii wykryto fitoplazmy z grupy żółtaczki astra (AY, 16Srl), przy czym w ser
duszkach okazałych stwierdzono obecność fitoplazm z dwóch podgrup: 1-B lub 1-
A, natomiast w lilii wykryto fitoplazmę z podgrupy I-A. Fitoplazmę z grupy proli
feracji jabłoni (AP, 16SrX) wykryto w jednej odmianie lilii, natomiast w bada
nych daliach stwierdzono obecność mieszaniny fitoplazm AY i AP. 



ZASTOSOWANIE ANALIZY PCR-RFLP DO WYKRYWANIA .. . 

APPLICATION OF PCR-RFLP ANALYSIS FOR DETECTION 
AND IDENTIFICATION OF PHYTOPLASMAS IN ORNAMENTAL 

BULB PLANTS 

Key words: 

Hanna Śliwa, Maria Kamińska 
Departmcnt of Plant Protection, 

Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 

phytoplasma, PCR, RFLP, detection, identification 

Summary 

711 

Diseased omamental plants - tulips, lilies, dahlias and bleeding hearts (Di
centra spectabilis) - with symptoms of flower and leaf discolouration and malfor
mation, flower bud deficiency and abnormal shoot production werc tested for the 
prcsence of phytoplasmas using PCR-RFLP assay. 

Phytoplasmas wcre detected by two-step PCR assay. The first round was 
done using Pl-P7 primer set, universal for phytoplasmas. TI1e nested PCRs were 
done with universal (Rl6F2n-R16R2, fA-rA, Pc399-P1694) and aster yellows 
group-specific (R161Fl-R161Rl) or apple proliferation group-specific (fAT-rAS) 
primer pairs. ldentification of phytoplasmas was accomplished through RFLP 
analysis using J-lpaII, Rsal, Alul, Msel, Sspl, or li ha I endonucleases. 

On the basis of PCR-RFLP analysis, two different phytoplasma groups 
were identificd in testcd plants. Phytoplasmas belonging to the subgroup 1-B or 
I-A of aster yellows group (AY, 16SrI) were found in samples collected from 
tulips, bleeding hearts and one !iły cultivar. One !iły cultivar was infected with 
phytoplasma from apple proliferation group (AP, 16SrX), whereas mix of two 
different phytoplasmas - bclonging to AY and AP groups - were detectcd in the 
tested dahlias. 
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