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Rezumat

În lucrare sunt expuse rezultatele testării primerilor creaţi pentru identificarea plantelor
de tomate infectate cu fitoplasmă, precum și descrise procedeele şi cerinţele ce au fost
luate în considerare în procesul de creare a primerilor pe baza secvenţelor de nucleotide
ale Candidatus phytoplasma. Folosind analiza PCR cu primerii specifici din gena
chaperonin a speciilor Ca. P. solani şi Ca. P. asteris s-a constatat că plantele de tomate
de pe loturile experimentale ale IGFPP sunt infectate cu specia Candidatus phytoplasma
solani. Au fost selectate patru perechi de primeri (două perechi bazate pe secvenţe a
genei ribozomale, şi două perechi - pe baza secvenţei genei chaperonin) pentru realizarea
analizei nested-PCR, care permite identificarea mai veridică şi sensibilă a plantelor
infectate cu Ca. P. solani.
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Introducere
Fitoplasmele sunt fitopatogeni cunoscute în multe ţări ale lumii, Genul Candidatus
Phytoplasma aparţinând clasei Mollicutes, familia Acholeplasmataceae. Fitoplasmele
manifestă un şir de caractere specifice cum ar fi: lipsa peretelui celular, imposibilitatea
izolării în cultură pură [11], conţinut scăzut de G+C în genom [7].
Fitoplasmele reprezintă paraziţi floemici, şi sunt transmişi prin intermediul insectelor
din ordinul Hemiptera, în special de reprezentanţii familiilor Psyllidae, Cicadellidae
şi Cixiidae [6, 13]. După dimensiuni fitoplasmele sunt mici (~500 nm în diametru),
Cromozomul fitoplasmei are dimensiuni cuprinse în limitele 680-1600 kb. Prin analiza
secvenţelor ARNr 16S-23S şi a genelor housekeeping se pot face concluzii cu privire
la relaţiile filogenice ale fitoplasmei cu alţi patogeni ai plantelor din clasa Mollicutes,
precum şi pentru gruparea acestora în cadrul genului Candidatus Phytoplasma [9, 12].
Candidatus Phytoplasma solani (Ca. P. solani) aparţine grupului 16SrXII [10].
Ca. P. solani (denumirea comună Stolbur phytoplasma) infectează un numar mare
de plante, aproximativ 300 de specii. În ultimii ani se înregistrează o frecvenţă tot mai
mare a speciei de Ca. P. solani la diferite culturi agricole valoroase (tomate, viţă de vie,
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grîu, porumb, sfeclă, cartof, levănţică şi altele), ceea ce ne indică despre răspîndirea
progresivă a acesteia [1, 14]. Răspîndirea fitoplasmei provoacă pierderi considerabile
pentru economiile naţionale, ajungînd la 70-100 % la majoritatea culturilor cu interes
economic şi determinînd scăderea bruscă şi semnificativă a productivităţii şi calităţii
producţiei agricole [4]. Controlul bolii este posibil. Cele mai frecvente practici sunt
utilizarea insecticidelor pentru a controla insectele-vectori şi nimicirea buruienilor, pe
care larvele vectorilor iernează [13, 14].
Identificarea la timp a infecţiei fitoplasmice este foarte importantă pentru că
microorganismul determină simptome specifice şi nespecifice ale bolii ce se manifestă
la etape tardive de infectare şi sunt interente în infecţiile virale. La tomate se atestă
îngălbenirea frunzelor, scurtarea internodurilor, piticism, înverzirea petalelor şi
concreşterea sepalelor etc. [3]. Avînd în vedere dificultatea cultivării fitoplasmei
in vitro, aceste organisme rămîn unul dintre grupurile de agenţi patogeni greu de
identificat [10]. De aceea, este necesar de utilizat metodele alternative pentru detectarea
şi caracterizarea fitoplasmei. Metoda serologică cît şi microscopia electronică nu sunt
întotdeauna eficiente şi necesită cheltuieli considerabile. Astfel pentru determinarea
fitoplasmei, cea mai veridică metodă rămîne PCR [8, 12].
Scopul principal al cercetărilor a constituit testarea primerilor creaţi pe baza
secvenţelor genomice specifice Candidatus Phytoplasma pentru detectarea moleculară
a fitopatogenului la plante.
Materiale şi metode
În procesul creărei primerilor am utilizat softuri Primer 3 Output şi Oligos. Pentru
fiecare reacţie a polimerazei în lanţ am construită o pereche de primeri: un primer de la
5’- regiune (F-primerul, forward) şi altul de la 3’- regiune (R-primerul, reverse).
Toţi primerii construiţi au fost testaţi pe baza ADN-ului extras din frunze de la
5 plante folosind metoda DNA-zol. Am utilizat eşantioanele de ADN din diferite
genotipuri de tomate cu însuşiri valoroase, create în IGFPP.
Testarea fiecărei perechi de primeri a fost efectuată cu analiza PCR. Condiţiile
analizei PCR au fost selectate în dependenţă de lungimea ampliconilor (200-400 p.b.)
şi de specificitatea primerilor. Programul de amplificare: I - 94°C 5'; II - 94°C 30'', 58°C
30'', 72°C 30'' × 35; III - 72°C 10'; IV - 4°C ∞.
Analiza nested-PCR a fost realizată utilizînd două perechi de primeri (ribozomale
sau chaperonine) pentru două runde. În cazul nested-PCR am diluat amestecul amplificat
în runda I (2.5 µl de ameestc la 50 µl de H2O) şi folosit pentru runda a II.
Am vizualizat rezultatele amplificării prin electroforeza ampliconilor coloraţi cu
bromură de etidiu în gel de agaroză de 1% (soluţia tampon 1xTBE) folosind marcherul
de lungime a fragmentelor de ADN „O’Gene Ruler 100bp DNA Ladder”.
Rezultate şi discuţii
A fost efectuat designul a cinci perechi de primeri pentru identificarea moleculară a
fitopatogenului Phytoplasma la tomate şi alte plante înrudite (tab.1).
O serie de cerinţe au fost luate în considerare în procesul de creare a primerilor. S-a
efectuat o analiză comparativă BLAST la numeroase secvenţe de ADN fitoplasmice
din baza de date NCBI. Am utilizat secvenţele nucleotidice ale genelor ribozomale
sau chaperonine din diferite laboratoare (regiuni) ale lumii: ţări europene, cum ar fi
Grecia, Turcia, Italia, Serbia, Franţa, ţările din Asia de Vest şi de Est (Iran, Japonia),
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SUA, Canada şi Australia. Pentru designul primerilor au fost alese numai acele regiuni
a genei care nu au SNP.
Tabelul 1. Primerii pentru identificarea fitoplasmei.
Primer

5’-3’ secvenţa

R16F2n*
R16R2 *
16Sr396F
16Sr396R
16Sr245F
16Sr245R
cpn421F
cpn421R
cpn200F
cpn200R
cpnA261F
cpnA261R

GAAACGACTGCTAAGACTGG
TGACGGGCGGTGTGTACAAACCCCG
TAGGGAAGAGCTTGCGTCAC
CGTTGAGCGTTGCACTTAGA
GTAATGGCCTACCAAGACGATG
TTAGCCGGGGCTTATTCAT
AGCGCAAAGTATGATTCATCGTGG
AAGAGGTAAAATTTCTTGGATCGTGC
TTAAAGAAGGGATCGAACTTGC
AAAACTTTTGGACTCATCGACA
ATGCAGGAGCTAATCCTGTTTT
CGTACTGCAATCCTTCAACAAC

Tm
C0
57
70
61
60
61
61
60
61
59
60
59
60

Fragm.
p.b.

Specie

1244

General

396

General

245

General

421

Ca.P.solani

200

Ca.P.solani

261

Ca.P.asteris

* sunt indicaţi primerii din bază de date NCBI

Dimensiunile fragmentelor amplificate trebuie să se încadreze aproximativ în
intervale de 200-450 p.b. Aceste dimensiuni sunt uşor de detectat pe electroforegramă.
Lungimea primerilor se află în intervalul de 19-22 p.b. Primerii au fost verificaţi
privind lipsa de auto-complementaritate. Conţinutul GC a fost nu mai puţin de 40%
deşi având în vedere conţinutul redus de perechi de GC în genomul fitoplasmei [7].
Toţi primerii creaţi aveau temperaturi de topire (melting temperature Tm) compatibile
în jurul intervalului de 59-61ºC. Valorile asemănătoare a Tm, precum şi lungimile
similare alefragmentelor amplificate ne pot permite efectuarea PCR cu diferite perechi
de primeri simultan, în cadrul aceluiaşi program. Reacţia polimerazei în lanţ Multiplex
este de asemenea posibilă.
Perechile de primeri 16Sr396F / 16Sr396R şi 16Sr245F / 16Sr245R din gena
ribozomală au fost create de noi pentru identificarea nespecifică a fitoplasmelor
din diferite grupuri [11, 12]. Aceşti primeri permit să se efectueze nested-PCR
pentru identificarea patogenului cu o precizie mai înaltă. Pe baza primerilor
R16F2n / R16R2 publicaţi în NCBI de asemenea putem efectua nested-PCR cu primerii
indicaţi mai sus.
Pentru identificarea specifică a Ca. P. solani în plantele (tomate) infectate
au fost create două perechi de primeri pentru nested-PCR: cpn421F/ cpn421R şi
cpn200F / cpn200R din genă chaperonin. Secvenţa nucleotidelor genei chaperonin
este unicală pentru fiecare specie de Candidatus Phytoplasma. Analiza BLAST a
secvenţelor din diferite specii de fitoplasmă a demonstrat o similitudine de 0%.
Pentru detectarea sau excluderea infecţiei Ca. P.asteris la plantele de tomate au
fost construiţi doi primeri specifici cpnA261F / cpnA261R pe baza secvenţei genei
chaperonin. Aceşti primeri pot fi utilizaţi ca control adiţional.
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Prin utilizarea perechei de primeri R16F2n / R16R2 din NCBI s-a constatat infecţie
fitoplasmică la soiul Milenium (fig. 1). Mărimea fragmentului amplificat fiind de 1244
p.b. Alte opt soiuri de tomate testate prin această analiză nu au manifestat semne de
infecţie fitoplasmică. În acest caz, presupunem că sensibilitatea metodei PCR nu este
suficientă pentru a concluziona că plantele la celelalte opt soiuri nu sunt infectate,
necesită suplimentar analiza nested-PCR. Un avantaj principal al tehnicei nested este
sensibilitatea sporită care poate fi folosită pentru identificarea fitoplasmei în ţesuturile
plantei, deoarece detectarea într-o singură rundă poate eşua [5].

Fig. 1. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri R16F2n / R16R2.

În alte etape de lucru au fost testate perechile de primeri construiţi de noi. Rezultatele
PCR şi nested-PCR cu două perechi de primeri ribozomali 16Sr396 F/R şi 16Sr245 F/R
sunt prezentate în fig. 2, 3. În cazuri nested-PCR aceşti primeri au fost folosiţi pentru
runda a II. Runda I a fost efectuată cu primerii R16F2n / R16R2.
În cazul realizării PCR cu ambele perechi de primeri infecţia fitoplasmică a fost
identificată la două soiuri de tomate: Milenium şi Prestij, dar nu a fost detectată la
Jubiliar 60-20. Alte soiuri testate (inclusiv Jubiliar 60-20) au manifestat semne de
infecţie cu Phytoplasma în cazul nested-PCR (fig. 2, 3). Comparînd aceasta cu rezultatele
amplificării prezentate în figura 1 putem face o concluzie clară despre sensibilitatea
mai înaltă a metodei nested-PCR şi despre posibilitatea folosirii primerilor ribozomali
creaţi de noi pentru diagnosticul molecular a stolburului.
Detectarea precisă a speciei de Phytoplasma ce infectează tomatele în Republica
Moldova a fost efectuată cu primerii specifici din gena chaperonin. Cel mai răspîndit
patogen din genul Candidatus Phytoplasma la tomate este Ca. P. solani [2], dar în baza
de date NCBI sunt menţionate şi alte specii de Phytoplasma care colonizează tomatele:
Ca. P. asteris, Ca. P. trifolii. Am testat şi aplicat două perechi de primeri specifici
pentru Ca. P. solani şi o pereche pentru Ca.P. asteris (tab. 1).
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Fig. 2. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri 16Sr396 F/R

Fig. 3. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri 16Sr245 F/R.

Rezultatele obţinute au clarificat că patogenul care infectează plantele de tomate
de pe loturile experimentale ale IGFPP este Ca. P. solani. Aceasta a fost demonstrat
utilizînd primeri specifici din gena chaperonin şi ADN din trei soiuri de tomate (fig. 4).
La soiul Jubiliar 60/20 nu s-a constatat amplificare, dar la soiurile Milenium şi Prestij
s-a demonstrat semne ale infecţiei fitoplasmice cu ambele perechi de primeri cpn
specifici pentru Ca. P. solani (cpn421 F/R şi cpn200 F/R) şi nu s-a constatat amplificare
cu cpnA261 F/R specific pentru Ca. P. asteris.

Fig. 4. Rezultatele amplificării AND cu perechi de primeri din gena chaperonin.

Stabilirea posibilităţii de a utiliza perechile de primeri cpn421 F/R şi cpn200 F/R
pentru diagnosticul molecular al patogenului Ca. P. solani în plante ne-a forţat să
ridicăm problema sensibilităţii metodei. Utilizând ADN extras din o singură plantă
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infectată am demonstrat din nou necesitatea efectuării nested-PCR (Fig 5). În runda I
(primerii cpn421 F/R) n-a fost detectată infecţia fitoplasmică, care a fost înregistrată în
runda a II (primerii cpn200 F/R).

Fig. 5. Rezultatele nested-PCR utilizănd ADN extras dintr-o singură plantă şi
primerii din gena chaperonin. 1, 2 – numărul plantei a soiului / hibridului de tomate.

Rezultatele asemănătoare au fost obţinute în nested-PCR cu două perechi de
primeri ribozomali 16Sr396 F/R şi 16Sr245 F/R.
Concluzii
Specia de fitoplasmă care infectează plantele de tomate de pe loturile experimentale
ale IGFPP este Ca. P. solani.
Patru perechi de primeri creaţi de noi pot fi folosiţi pentru diagnosticul molecular al
patogenului Ca. P. solani: 16Sr396 F/R, 16Sr245 F/R, cpn421 F/R, cpn200 F/R.
Efectuarea nested-PCR este necesară pentru detectarea mai veridică şi sensibilă a
infecţiei fitoplasmice în plante, utilizînd perechile de primeri creaţi.
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