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Λ.Χρ. Παπαγιάννης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ιός του µωσαϊκού του πεπίνο (Pepino mosaic virus, PepMV) (Γένος:

Potexvirus, Οικογένεια: Flexiviridae), είναι ένας σχετικά νέος ιός που αναδείχθηκε

σε σηµαντικό αγρονοµικό πρόβληµα για τις καλλιέργειες τοµάτας σε πολλές περιο-

χές της υφηλίου κατά την τελευταία δεκαετία. Για πρώτη φορά ο ιός αναφέρθηκε στη

Λατινική Αµερική κατά τη δεκαετία του 1970 να προσβάλλει φυτά πεπίνο (Solanum

muricatum Aite), τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των Σολανωδών. Για µεγάλο

χρονικό διάστηµα ο ιός παρέµεινε στην αφάνεια µέχρι τις αρχές του 2000, όταν πρω-

τοεµφανίστηκε σε τοµάτες στην Ευρώπη. Έκτοτε, ο ιός έχει διαδοθεί σε πολλές

χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αµερικής, προκαλώντας σηµα-

ντικές οικονοµικές απώλειες που σχετίζονται µε την υποβάθµιση της εµπορικής και

ποιοτικής αξίας των καρπών της τοµάτας. Ο ιός µεταδίδεται µηχανικά µε επαφή των

µολυσµένων φυτών µε υγιή, καθώς και µε το σπόρο τοµάτας. Στην Κύπρο, ο ιός εντο-

πίστηκε για πρώτη φορά το 2009, σε υπό κάλυψη καλλιέργειες τοµάτας της επαρχίας

Λεµεσού που παρουσίαζαν συµπτώµατα ποικιλοχλώρωσης και µεταχρωµατισµού

στους καρπούς, καθώς και µωσαϊκού στα φύλλα. Η ραγδαία διάδοση της ασθένειας

σε συνδυασµό µε τις µεγάλες οικονοµικές απώλειες, οδήγησαν την επιστηµονική

κοινότητα της Ευρώπης στην εκπόνηση ενός µεγάλου ερευνητικού προγράµµατος

κατά την τριετία 2007-2010. Από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αποδείχθηκε

η ικανότητα του ιού να µεταδίδεται µε το σπόρο τοµάτας, αξιολογήθηκαν νέα δια-

γνωστικά πρωτόκολλα και πραγµατοποιήθηκε µια λεπτοµερής ανάλυση επικινδυνό-

τητας της ασθένειας για ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη του

ιού του µωσαϊκού του πεπίνο (Pepino mosaic

virus, PepMV), καταγράφηκε το 1974 στις

παράκτιες περιοχές του Περού σε φυτά του

είδους Solanum muricatum Aite (Jones et al.,

1980). Το συγκεκριµένο είδος είναι ευρύτερα

γνωστό µε την κοινή ονοµασία πεπίνο και

ανήκει στην οικογένεια των Σολανωδών,

αποτελώντας ένα δηµοφιλές εδώδιµο γεωργι-

κό προϊόν για τις χώρες της Λατινικής Αµερι-

κής. Αρκετά φυτά παρουσίασαν συµπτώµατα

ήπιου µωσαϊκού και κιτρινωπών µεταχρωµα-

τισµών σε νεαρά φύλλα, γεγονός που προκά-

λεσε το ενδιαφέρον των φυτοπαθολόγων της

Αµερικής. Χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό

µικροσκόπιο, κατάφεραν να εντοπίσουν

στους ιστούς των φυτών εύκαµπτα, νηµατοει-

δή ιοσωµάτια µε µήκος 500 nm, η µορφή των

οποίων προσοµοίαζε µε τα αντίστοιχα του

διαδεδοµένου ιού Χ της πατάτας (Potato virus

X, PVX). Με τη χρήση ορολογικών δοκιµών

διαπιστώθηκε ότι τα αντισώµατα έναντι του

PVX δεν αντιδρούσαν σε αποµονώσεις από

το προσβεβληµένο πεπίνο, γεγονός που υπο-

δήλωνε την παρουσία ενός ξεχωριστού ιού. Ο

νέος ιός ονοµάστηκε µωσαϊκό του πεπίνο

(Pepino mosaic virus, PepMV) και κατατά-

χθηκε στο γένος Potexvirus της οικογένειας

Flexiviridae, ως συγγενής του PVX. (Jones et

al., 1980). Οι σχετικά περιορισµένες δυνατό-

τητες µελέτης των ιών κατά την εποχή εκείνη,

σε συνδυασµό µε τις ελάχιστες οικονοµικές

απώλειες στην καλλιέργεια του πεπίνο, ανά-

γκασαν τους ερευνητές να µείνουν στην απλή

καταγραφή ενός νέου ιού.

Από τη δεκαετία του 1970, οπόταν και

έγινε η πρώτη αναφορά της ασθένειας, ο ιός

δεν εντοπίστηκε σε άλλες περιοχές πέραν της

Νότιας Αµερικής ούτε και σε κανένα άλλο

φυτικό είδος. Περίπου 30 χρόνια µετά, σε

θερµοκηπιακές καλλιέργειες τοµάτας στο

Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ολλανδία, εµφα-

νίστηκαν περίεργα συµπτώµατα ποικιλοχλω-

ρώσεων, κίτρινου µωσαϊκού και µεταχρωµα-

τισµών στους καρπούς, καθώς και µωσαϊκού,

κηλιδώσεων και καρουλιάσµατος στα φύλλα

των φυτών. Η παρουσία των συµπτωµάτων

ήταν καθολική και παρέπεµπε στην προσβο-

λή των φυτών από κάποιο ιό. Οι επιστήµονες

µε τη βοήθεια σύγχρονων διαγνωστικών

εργαλείων, κατάφεραν να αποµονώσουν από

τα συµπτωµατικά φυτά τον για δεκαετίες

ξεχασµένο ιό PepMV (Van der Vlugt et al.,

2000; Mumford and Metcalfe, 2001). Μέσα

σε 5 χρόνια ο ιός διαδόθηκε σχεδόν σε ολό-

κληρη την Ευρώπη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλ-

γαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ιταλία,

Ιρλανδία, Ισπανία, Λιθουανία, Πολωνία,

Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία), Αµερική

(ΗΠΑ, Καναδάς, Γουατεµάλα, Χιλή, Εκουα-

δόρ), Αφρική (Μαρόκο) και Ασία (Κίνα). ∆εν

υπάρχει καµία πληροφόρηση για την πιθανή

παρουσία του ιού σε χώρες της Μέσης Ανα-

τολής (PEPEIRA Pest Risk Analysis for
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Pepino mosaic virus). Η ένταση των συµπτω-

µάτων, η έκταση της ζηµιάς λόγω της σηµα-

ντικότατης υποβάθµισης της ποιότητας των

καρπών και η ταχύτητα µε την οποία µεταδι-

δόταν ο ιός από φυτεία σε φυτεία και από

χώρα σε χώρα ευαισθητοποίησε την επιστη-

µονική κοινότητα διεθνώς, ενώ η Ευρωπαϊκή

Ένωση θέσπισε αυστηρές οδηγίες για περιο-

ρισµό της εξάπλωσης της µολυσµατικής

αυτής ασθένειας (Directive 2004/64/EC).

Εύρος ξενιστών και συµπτωµατολογία

ασθενών φυτών

Ο ιός του µωσαϊκού του πεπίνο παρου-

σιάζει ένα σχετικά στενό εύρος ξενιστών που

περιορίζεται κυρίως σε καλλιεργούµενα είδη

Σολανωδών, τα οποία µολύνονται διασυστη-

µατικά. Εκτός από την καλλιεργούµενη τοµά-

τα, ο ιός προσβάλλει αρκετά είδη άγριας

τοµάτας (Lycopersicon peruvianum, L.

parviflorum, L. chilense, L. chmielewskii και

L. pimpinellifolium), χωρίς ωστόσο να προ-

καλεί ορατά συµπτώµατα (Van der Vlugt and

Stijger, 2008). Η αρχική αποµόνωση που είχε

εντοπιστεί στο Περού αναφέρθηκε να προ-

σβάλλει και αρκετές ποικιλίες πατάτας

(Solanum tuberosum), η πλειοψηφία των

οποίων παρουσιάζει λανθάνοντα έως πολύ

ήπια συµπτώµατα, µε εξαίρεση δύο ποικιλίες

που καλλιεργούνται στη Λ. Αµερική και στις

οποίες η µόλυνση από τον ιό προκάλεσε

σοβαρά νεκρωτικά συµπτώµατα (Jones et al.,

1980). Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι ο

ιός µπορεί να µεταδοθεί υπό εργαστηριακές

συνθήκες σε µελιτζάνα (Solanum

melongena), πιπεριά (Capsicum annuum) και

καπνό (Nicotiana tabacum) (Verhoeven et al.,

2003; Pospiensky et al., 2008). Εκτός από τα

είδη Lycopersicon spp. και Solanum spp., ο

ιός εντοπίστηκε να προσβάλλει και αρκετά

αυτοφυή φυτά, τα περισσότερα από τα οποία

δεν παρουσιάζουν ορατά συµπτώµατα.

Μέχρι στιγµής, επισκοπήσεις που έγιναν σε

ζιζάνια που φύονται εντός και δίπλα από προ-

σβεβληµένες φυτείες κατέγραψαν ως φυσι-

κούς ξενιστές του ιού τα εξής είδη: Amaran-

thus sp., Malva parviflora, Nicotiana glauca,

Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, S. ten-

errimus, Bassia scoparia, Calystegia sepium,

Chenopodium murale, Convolvulus

althaeoides, C. arvensis, Conyza albida,

Coronopus sp., Diplotaxis erucoides, Echium

creticum, E. humile, Heliotropium

europaeum, Moricandia arvensis, Onopor-

dum sp., Piptatherum multiflorum, Plantago

afra, Rumex sp., Sisymbrium irio, και Tarax-

acum vulgare. Σύµφωνα µε πρόσφατες

µελέτες, τα είδη Capsicum annuum, Cucumis

sativus, Chenopodium amaranticolor, C.

quinoa, Petunia hybrida, Phaseolus vulgaris,

Physalis floridana, Nicotiana rustica, Poly-

pogon monspeliensis και Senecio vulgaris δεν

προσβάλλονται από τον ιό (Jorda et al., 2001;

Cordoba et al., 2004).

Γενικά η συµπτωµατολογία των προ-

σβεβληµένων φυτών και ειδικά της τοµάτας



παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία. Τόσο η

εµφάνιση όσο και η ένταση τους εξαρτώνται

από το στέλεχος (φυλή) του ιού, την ποικιλία,

την ηλικία, καθώς και τις συνθήκες του περι-

βάλλοντος που επικρατούν και ειδικότερα

της θερµοκρασίας (Spence et al., 2006;

Hanssen et al., 2008). Έχει παρατηρηθεί ότι

τα συµπτώµατα είναι εντονότερα κατά την

ψυχρή περίοδο του έτους όταν επικρατούν

χαµηλές θερµοκρασίες και µικρή φωτοπερίο-

δος. Με την αύξηση της θερµοκρασίας κατά

την άνοιξη, η εµφάνιση των συµπτωµάτων

µειώνεται σταδιακά και συνήθως κατά τους

καλοκαιρινούς µήνες παύει, αφού η συγκέ-

ντρωση των ιοσωµατίων ελαχιστοποιείται

(Van der Vlugt, 2009). Τα συνήθη συµπτώµα-

τα που σχετίζονται µε την ασθένεια αφορούν

την εµφάνιση κιτρινοπράσινου µωσαϊκού,

κίτρινων κηλίδων και ήπιου καρουλιάσµατος

στα φύλλα (Εικόνα 1). Στους καρπούς της

τοµάτας παρατηρείται πορτοκαλοκίτρινος

µεταχρωµατισµός, ποικιλοχλώρωση, ανοµοι-

όµορφη ωρίµανση, σχίσιµο της επιδερµίδας

και παραµόρφωση (Εικόνα 2). Συγκεκριµένα

στελέχη του ιού συσχετίστηκαν µε την πρό-

κληση νεκρώσεων σε βλαστούς και φύλλω-

µα. Τέλος, συνθήκες στέρησης νερού και θρε-

πτικών συστατικών ευνοούν την ανάπτυξη

πιο έντονων συµπτωµάτων (Van der Vlugt

and Stijger, 2008).

Μοριακά χαρακτηριστικά και ιδιότητες

του ιού PepMV

Ο ιός PepMV αποτελείται από θετικής

κατεύθυνσης και απλής έλικας ριβοζονου-

κλεϊνικό οξύ (RNA) το οποίο απαρτίζεται

από 6400 περίπου νουκλεοτίδια. Στο γονι-

δίωµα του περιλαµβάνονται πέντε ανοικτά

πλαίσια ανάγνωσης, τα οποία κωδικοποιούν

την παραγωγή πέντε πρωτεϊνών που σχετίζο-

νται µε το πρωτεϊνικό περίβληµα, την αναπα-

ραγωγή, τη διακυτταρική µετακίνηση εντός

του φυτού, καθώς και µε άλλες απαραίτητες

λειτουργικές ιδιότητες του ιού (Aguilar et al.,

2002; Cotillon et al., 2002). Πρόκειται για

ένα ιδιαίτερα σταθερό ιό, ο οποίος διατηρεί

τη µολυσµατική του ικανότητα για µεγάλο

χρονικό διάστηµα που φτάνει τους 3-6 µήνες
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Εικόνα 1. Συµπτώµατα του ιού PepMV σε φύλλα τοµάτας.
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σε θερµοκρασίες 20-25 °C. Είναι ανθεκτικός

σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες (µέχρι και

τους 60 °C), ενώ παρουσιάζει µια εξαιρετική

ικανότητα να προάγει τη µόλυνση υγιών

φυτών ακόµη και σε αραιώσεις της τάξης του

1/10000.

Μετάδοση του ιού

Η µεγάλη σταθερότητα που παρουσιάζει

ο ιός PepMV, το υψηλό σηµείο θερµικής

αδρανοποίησης του και η χαµηλή οριακή

συγκέντρωση των ιοσωµατίων που απαιτού-

νται για την προσβολή των φυτών, αποτε-

λούν τις κυριότερες αιτίες για την ικανότητα

του ιού να µεταδίδεται µε µηχανικό τρόπο. Ο

συγκεκριµένος τρόπος µετάδοσης αναφέρε-

ται στην ικανότητα των ιοσωµατίων να

εισχωρούν ενεργητικά στα φυτικά κύτταρα

µέσα από µικρές πληγές που διακόπτουν το

ανθεκτικό κυτταρικό τοίχωµα των φυτών. Ο

πιο κοινός τρόπος µηχανικής µετάδοσης του

ιού στον αγρό ή στο θερµοκήπιο αφορά στην

επαφή των φυτών και τις καλλιεργητικές

φροντίδες, όπως µεταφύτευση, εµβολιασµός,

δέσιµο των φυτών, κλάδεµα, άγγιγµα φυτών.

Η µετάδοση του ιού µπορεί να γίνει µε τα

χέρια, ενδύµατα, υποδήµατα, κλαδευτήρια,

µαχαιρίδια, υποστυλώµατα, τόσο από τους

ίδιους τους καλλιεργητές κατά την εκτέλεση

των διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών,

όσο και από επισκέπτες που είχαν µεταβεί σε

προσβεβληµένη φυτεία προτού επισκεφτούν

τα υγιή φυτά. Επιστηµονικές αναφορές έχουν

καταδείξει ότι ο ιός µπορεί να µεταδοθεί

µηχανικά µε µικρά ζώα, πουλιά, βοµβίνους

επικονιαστές, καθώς και µε το µύκητα

Olpidium virulentus (Wright and Mumford,

1999; Lacasa et al., 2003; Alfaro-Fernández

et al., 2010). Επιπλέον, ο ιός διατηρείται για

µεγάλο χρονικό διάστηµα σε εξοπλισµό θερ-

µοκηπίων, αρδευτικά συστήµατα και νερό

άρδευσης σε υδροπονικά συστήµατα, σε υπο-

λείµµατα φύλλων, καρπών, βλαστών και ριζι-

κού συστήµατος µολυσµένων φυτών

(Schwarz et al., 2010). Πρόσφατες µελέτες

Εικόνα 2. Συµπτώµατα του ιού PepMV σε καρπούς τοµάτας.
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απέδειξαν ότι ο ιός µπορεί να µεταφερθεί σε

µια αµόλυντη γεωγραφική περιοχή µε τη χρή-

ση µολυσµένου σπόρου. Ο ιός έχει τη δυνα-

τότητα να επιβιώνει στην επιφάνεια σπόρου

τοµάτας που προήλθε από µολυσµένο καρπό

και να µολύνει το εκπτυσσόµενο βλαστίδιο

µέσα από µικροσκοπικές εκδορές, αόρατες µε

γυµνό µάτι, που δηµιουργούνται µε την τριβή

σπόρου και νέου βλαστού (Córdoba-Sellés et

al., 2007; Ling, 2008; Hanssen et al., 2009).

Αποµονώσεις και στελέχη (φυλές) του ιού

Η ραγδαία ανάπτυξη των βιοτεχνολο-

γικών επιστηµών και ειδικότερα της µορια-

κής βιολογίας, έδωσε τη δυνατότητα περαι-

τέρω µελέτης των µοριακών χαρακτηριστι-

κών του ιού. Ο προσδιορισµός της νουκλεο-

τιδιακής αλληλουχίας αποµονώσεων του ιού

από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της

υφηλίου, σε συνδυασµό µε τα συµπτώµατα

και το εύρος των ξενιστών που προσβάλλει,

κατέδειξε την παρουσία διαφόρων στελεχών,

δηλαδή φυλών του ιού. Σήµερα είναι γνωστή

η ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών στελεχών

του παθογόνου: Το στέλεχος που αποµονώ-

θηκε από το είδος Lycopersicon peruvianum

και θεωρείται παρόµοιο µε εκείνο που πρω-

τοαναφέρθηκε στο Περού (Peruvian strain ή

LP), το ευρωπαϊκό στέλεχος (EU strain) που

ήταν υπεύθυνο για τις µεγάλες καταστροφές

στις τοµάτες της Ευρώπης κατά το 2000, το

αµερικανικό στέλεχος (US-1 γνωστό και ως

CH-1) που καταγράφηκε το 2005, και το στέ-

λεχος της Χιλής-2 (CH-2) που εντοπίστηκε

το 2007. Το ποσοστό οµολογίας και οµοιότη-

τας των νουκλεοτιδίων µεταξύ των τεσσά-

ρων αυτών στελεχών είναι γύρω στο 96%

µεταξύ EU και LP, 82% µεταξύ EU και US-

1, και 78-80% µεταξύ EU και CH-2. Επιστη-

µονικές µελέτες σε µοριακό επίπεδο κατέδει-

ξαν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν τα τρία (EU,

US-1, και CH-2) από τα τέσσερα καταγρα-

φέντα στελέχη του ιού τα οποία µπορεί να

εντοπίζονται σε µικτές µολύνσεις προσβε-

βληµένων τοµατών και ευθύνονται για την

πρόκληση πιο έντονων συµπτωµάτων (Van

der Vlugt, 2009; Hansen and Thomma,

2010). Τα τέσσερα αυτά στελέχη δεν µπο-

ρούν να διαχωριστούν µε βάση τη συµπτω-

µατολογία των ασθενών φυτών.

∆ιάγνωση και ταυτοποίηση

Η διάγνωση του ιού στηρίζεται κυρίως

στο συνδυασµό βιοδοκιµών σε ειδικούς

φυτοδείκτες, ορολογικών και µοριακών

τεχνικών. Η χρήση φυτών δεικτών αποτελεί

µια από τις παλαιότερες διαγνωστικές τεχνι-

κές των φυτικών ιών και στηρίζεται στην

τεχνητή µόλυνση συγκεκριµένων φυτών και

στην παρατήρηση της πιθανής ανάπτυξης

συµπτωµάτων. Όσον αφορά τον ιό PepMV, ο

καταλληλότερος ίσως φυτοδείκτης είναι το

είδος Nicotiana glutinosa, στο οποίο 2-3

εβδοµάδες µετά την εργαστηριακή µόλυνση
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παρουσιάζονται συµπτώµατα νεκρωτικών

κηλιδώσεων και διασυστηµατικού µωσαϊκού.

Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των βιοδοκι-

µών είναι το µεγάλο χρονικό διάστηµα που

απαιτείται για την εµφάνιση των συµπτωµά-

των, και η ανάγκη για προστατευόµενη καλ-

λιέργεια των φυτών σε ειδικό θερµοκηπιακό

χώρο, καθώς είναι δυνατό να υπάρξει ταυτό-

χρονη µόλυνση µε άλλους ιούς και η εξαγωγή

συγκεχυµένων συµπερασµάτων. Παρ’ όλα

αυτά, είναι η µοναδική τεχνική που µπορεί να

αποδείξει τη βιωσιµότητα και τη µολυσµατι-

κή ικανότητα των φυτικών ιών.

Η πιο γνωστή και διαδεδοµένη ορολογι-

κή τεχνική για τη διάγνωση των ιών που προ-

σβάλλουν τα φυτά, είναι η ανοσοενζυµική

δοκιµή ELISA (Ενζυµική ανοσοπροσροφική

µέθοδος προσδιορισµού /Enzyme linked

immunosorbent assay). Η τεχνική αναπτύχθη-

κε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και

στηρίζεται στην ανίχνευση της σύνδεσης εξει-

δικευµένων αντισωµάτων σε ένα συγκεκριµέ-

νο αντιγόνο στόχο (π.χ. ένα ιό) (Clark and

Adams, 1977). Η ανίχνευση της σύνδεσης

αντισώµατος και αντιγόνου (ιού) αποδεικνύει

την ύπαρξη του ιού στο υπό έλεγχο δείγµα

(π.χ. φυτικό ιστό) (Εικόνα 3). Η ορολογική

δοκιµή ELISA εξακολουθεί να παραµένει η

πλέον διαδεδοµένη µέθοδος διάγνωσης

φυτοϊών καθώς και άλλων φυτοπαθογόνων.

Είναι µια ευαίσθητη, σχετικά ταχεία και απλή

τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το

µαζικό έλεγχο πολλών δειγµάτων, να διεξα-

χθεί από µη εξειδικευµένο προσωπικό και να

δώσει αποτελέσµατα µέσα σε µία µε δύο ηµέ-

ρες. Σήµερα υπάρχουν διαθέσιµα αρκετά

εµπορικά διαγνωστικά τεστ τα οποία µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση του

ιού PepMV.

Η αλµατώδης πρόοδος των βιοτεχνολογι-

Εικόνα 3. ∆ιαδικασία και στάδια ανίχνευσης του PepMV µε ELISA.
Α) Επίστρωση µε αντίσωµα, Β) Επώαση δείγµατος, Γ) Σύνδεση συζευγµένου αντισώµατος µε ιό,
∆) Εµφάνιση κίτρινου χρώµατος που υποδηλώνει την ύπαρξη θετικού δείγµατος.



Εικόνα 4. ∆ιαδικασία µοριακής ταυτοποίησης του ιού PepMV στα εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.
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κών επιστηµών, σε συνδυασµό µε τις νέες

τεχνολογίες, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια

την επιστήµη της φυτοπροστασίας σε νέες

κατευθύνσεις. Καινοτόµες τεχνολογίες που

βασίζονται στην ανάλυση και στη µελέτη των

νουκλεϊνικών οξέων (RNA και DNA) ανα-

λαµβάνουν σήµερα την ταχεία και αξιόπιστη

διάγνωση φυτικών ασθενειών. Η τεχνική της

αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης, σε

συνδυασµό µε την αντίστροφη µεταγραφή

των RNA στόχων είναι µια πρόσφατη επανα-

στατική ανακάλυψη στη Μοριακή Βιολογία,

που άνοιξε νέους δρόµους στην ανίχνευση

ασθενειών που προσβάλλουν τον άνθρωπο,

τα ζώα και τα φυτά. Πρόκειται για µια εργα-

στηριακή τεχνική η οποία παρέχει τη δυνατό-

τητα πολλαπλασιασµού ενός µορίου DNA σε

πολλά πανοµοιότυπα αντίγραφα, ώστε να

καταστεί δυνατή η ανίχνευση του (Mullis et

al., 1986). Η τεχνική αυτή, παρόλο που απο-

τελεί αναπόσπαστο µέρος της Μοριακής Βιο-

λογίας, χρησιµοποιείται πια και από την επι-

στήµη της φυτοϊολογίας για τη διάγνωση

αρκετών ιολογικών ασθενειών, µεταξύ των

οποίων και του ιού PepMV, µε ταχύτητα,

ευαισθησία και αξιοπιστία (Εικόνα 4). Επι-

πλέον, παρέχει τη δυνατότητα για τον προσ-

διορισµό των στελεχών του ιού, τη µελέτη

του νουκλεϊνικού οξέως και τη φυλογενετική

ανάλυση των αποµονώσεων του ιού. Μέχρι

στιγµής έχουν δηµοσιευτεί αρκετά µοριακά

εργαλεία για τη διάγνωση και το χαρακτηρι-

σµό του ιού.



Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τον Ιανουάριο του 2009, εντοπίστηκαν

σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες τοµάτας στην

περιοχή Πύργου και Παρεκκλησιάς της επαρ-

χίας Λεµεσού, καρποί µε ανοµοιόµορφη ωρί-

µανση, ποικιλοχλωρώση, πορτοκαλόχρωµο

µωσαϊκό και κηλιδώσεις, συµπτώµατα παρό-

µοια µε αυτά που προκαλεί ο ιός του µωσαϊ-

κού του πεπίνο. Σε συνεννόηση και συνεργα-

σία µε Λειτουργούς του Τµήµατος Γεωργίας,

πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή εκτεταµένη

συλλογή δειγµάτων από καρπούς, φύλλα και

βλαστούς τοµάτας. Τα δείγµατα ελέγχθηκαν

στα εργαστήρια Φυτοπαθολογίας του ΙΓΕ για

την παρουσία του ιού PepMV, καθώς και

άλλων ιολογικών ασθενειών µε τη χρήση της

ανοσοενζυµικής δοκιµής ELISA και των

µοριακών δοκιµών της συµβατικής

(conventional) και πραγµατικού χρόνου (real-

time) αντίστροφης µεταγραφής (Reverse

Transcription, RT) και αλυσιδωτής αντίδρα-

σης της πολυµεράσης (Polymerase chain

reaction, PCR). Όλα τα αποτελέσµατα επιβε-

βαίωσαν την παρουσία του ιού PepMV. Ακο-

λούθησαν εκτεταµένες βιοδοκιµές τόσο σε

ειδικούς φυτοδείκτες, όσο και σε διάφορες

ποικιλίες και εµπορικά υβρίδια τοµάτας, στα

οποία διαπιστώθηκε η µεγάλη ευκολία µετά-

δοσης του ιού από φυτό σε φυτό.

Στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράµ-

µατος του ΙΓΕ διερευνάται η συχνότητα εµφά-

νισης της ασθένειας σε τοµάτες και άλλους

ξενιστές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα επιβεβαιώ-

νουν τη διάδοση του ιού σε φυτείες της επαρ-

χίας Λεµεσού και Λάρνακας, ενώ σε εξέλιξη

βρίσκεται η µελέτη της παρουσίας της ασθέ-

νειας στις υπόλοιπες επαρχίες (Πίνακας 1).

Αναφέρεται ότι σε επισκοπήσεις που πραγµα-

τοποιήθηκαν, ο ιός εντοπίστηκε σε αρκετά

ζιζάνια και αυτοφυή είδη τα οποία δεν παρου-

σίαζαν οποιαδήποτε ορατά συµπτώµατα

(Πίνακας 2). Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε

βιολογικός και µοριακός χαρακτηρισµός δύο

αποµονώσεων του ιού που είχαν συλλεγεί από

προσβεβληµένες τοµάτες στην Παρεκκλησιά

(Λεµεσός) και την Οδού (Λάρνακα). Για το

σκοπό αυτό, µελετήθηκε πειραµατικά το

εύρος ξενιστών του ιού σε αρκετά καλλιερ-

γούµενα και αυτοφυή είδη. Τα αποτελέσµατα

έδειξαν ότι ο ιός έχει τη δυνατότητα να µολύ-

νει όλες τις εµπορικές ποικιλίες τοµάτας, τη

µελιτζάνα, τον καπνό, καθώς και αρκετά ζιζά-

νια (Malva parviflora, Sonchus oleraceus,

Solanum nigrum, Convolvulus arvensis,

Chrysanthemum segetum and Calendula

arvensis) που συχνά εντοπίζονται στις καλ-

λιέργειες τοµάτας της Κύπρου (Πίνακας 3). Η

παρουσία του ιού στους εναλλακτικούς

αυτούς ξενιστές ενδέχεται να παίζει ένα σηµα-

ντικότατο ρόλο στη διατήρηση και διαιώνιση

της ασθένειας σε περιόδους κατά τις οποίες

δεν καλλιεργούνται τοµάτες. Οι προσπάθειες

για τεχνητή µετάδοση του ιού σε κολοκυνθο-

ειδή, φασολιά, πιπεριά και πατάτα ήταν ανε-
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πιτυχείς.

Για τη µελέτη των Κυπριακών αποµονώ-

σεων σε µοριακό επίπεδο, έγινε προσδιορι-

σµός της νουκλεοτιδιακής αλληλουχίας και

σύγκριση µε αντίστοιχες αποµονώσεις και

στελέχη που έχουν αναφερθεί σε διαφορετικές

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Η φυλο-

γενετική ανάλυση κατέδειξε ότι οι κυπριακές

αποµονώσεις παρουσιάζουν υψηλή οµολογία

µε το στέλεχος CΗ-2, ένα ευρέως διαδεδοµένο

στέλεχος τόσο σε Ευρώπη, όσο και σε Αµερι-

κή και Ασία.

Η συµµετοχή του ΙΓΕ στο ευρωπαϊκό

πρόγραµµα PEPEIRA

Η ταχεία εξάπλωση του ιού PepMV στις

ευρωπαϊκές χώρες κατά την τελευταία δεκαε-

τία οδήγησε τους επιστήµονες 17 ευρωπαϊ-

κών χωρών και 22 ερευνητικών φορέων,

µεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Γεωργι-

κών Ερευνών Κύπρου, στην υποβολή για

χρηµατοδότηση από το 6o Πρόγραµµα Πλαί-

σιο ενός µεγάλου ερευνητικού προγράµµατος

για τη µελέτη της ασθένειας. Το Φεβρουάριο

του 2007 τέθηκε σε εφαρµογή το τριετές πρό-

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα επισκόπησης για την παρουσία του ιού PepMV σε περιοχές καλλιέργειας τοµάτας
στην Κύπρο

Αρ. δειγµάτων που ελέγχθηκαν Αρ. θετικών δειγµάτων

Περιοχή Επαρχία Θερµοκήπιο Αγρός Θερµοκήπιο Αγρός

Παρεκκλησιά Λεµεσός 415 115 182 58
Πύργος 326 25 139 12
Ζακάκι 54 0 15 0
Οδού Λάρνακα 0 218 0 112
Μελίνη 0 64 0 16
Κίτι 52 0 0 0
Ζύγι 127 0 21 0
Μαρώνι 0 26 0 9
Καλαβασός 82 0 0 0
Κοκκινοτριµιθιά Λευκωσία 0 41 0 0
Ακάκι 0 18 0 0
Φαρµακάς 0 94 0 0
∆ευτερά 0 41 0 0
Λέµπα Πάφος 72 0 0 0
Μαντριά 79 0 0 0
Κισσόνεργα 55 0 0 0
Χλώρακας 61 0 0 0
Σωτήρα Αµµόχωστος 92 55 21 0
Παραλίµνι 46 51 6 0
∆ερύνεια 26 0 0 0
Σύνολο 1487 748 384 207
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Πίνακας 2. Ζιζάνια που εντοπίστηκαν να είναι φυσικοί ξενιστές του ιού PepMV σε περιοχές καλλιέργειας τοµά-
τας που ήταν µολυσµένες

Οικογένεια Είδος Προσβεβληµένα από σύνολο Εµφάνιση προσβολής
δειγµάτων που ελέγχθηκαν Θερµοκήπιο/ Υπαίθρια

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 2/41 0/2
Amaranthus viridis L. 3/18 0/3
Amaranthus graecizans L. 5/51 1/4

Chenopodiaceae Chenopodium album L. 0/21 -
Chenopodium murale L. 2/30 0/2

Compositae Calendula arvensis L. 6/58 0/6
Chrysanthemum coronarium L. 0/12 -
Chrysanthemum segetum L. 1/19 0/1
Matricaria recutita L. 0/12 -
Onopordum cyprium Eig. 2/21 0/2
Sonchus asper (L.) Hill 6/28 2/4
Sonchus oleraceus L. 2/31 0/2
Sonchus tenerrimus L. 1/19 0/1

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 4/27 3/1
Convolvulus humilis Jacq. 1/11 1/0

Cruciferae Hirschfeldia incana L. 0/5 -
Raphanus raphanistrum L. 0/9 -
Sinapis alba L. 0/15 -
Sinapis arvensis L. 0/22 -

Euphorbiaceae Chrozophora tinctoria L. 0/8 -
Euphorbia helioscopia L. 0/14 -
Mercurialis annua L. 0/12 -

Geraniaceae Erodium ciconium (L.) L’ Hérit. 0/11 -
Erodium cicutarium L. 0/6 -

Malvaceae Malva cretica Cav. 0/16 -
Malva neglecta Wallr. 1/29 0/1
Malva nicaeensis All. 5/92 0/5
Malva parviflora L. 7/71 2/5
Malva sylvestris L. 2/54 0/2

Plantaginaceae Plantago lagopus L. 1/18 1/0
Plantago major L. 1/16 1/0

Solanaceae Datura innoxia Mill. 2/25 0/1
Datura stramonium L. 0/31 -
Solanum nigrum L. 9/55 3/6
Solanum villosum Mill. 0/12 -

Umbelliferae Scandix pecten veneris L. 0/5 -
Urticaceae Urtica urens L. 0/39 -
Σύνολο 63/964 14/48
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Πίνακας 3. Εύρος ξενιστών και συµπτωµατολογία ασθενών φυτών µετά από διεξαγωγή τεχνητών µολύνσεων σε
καλλιεργούµενα και αυτοφυή φυτά της Κύπρου

Προέλευση αποµόνωσης PepMV

Παρεκκλησιά Οδού

Συµπτώµατα Ανίχνευση (RT-PCR) Συµπτώµατα Ανίχνευση (RT-PCR)

Καλλιεργούµενα είδη
Lycopersicon esculentum Η.Μ. + Η.Μ. +
Phaseolus vulgaris - ∆.Α. - ∆.Α.
Capsicum annuum - ∆.Α. - ∆.Α.
Solanum tuberosum - ∆.Α. - ∆.Α.
Solanum melongena Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Cucumis sativum - ∆.Α. - ∆.Α.
Citrullus lanatus - ∆.Α. - ∆.Α.
Cucumis melo - ∆.Α. - ∆.Α.
Cucurbita pepo - ∆.Α. - ∆.Α.
Nicotiana tabacum Η.Μ + Η.Μ +

Ζιζάνια
Malva parviflora L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Solanum nigrum L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Sonchus oleraceus L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Convolvulus arvensis L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Chrysanthemum segetum L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +
Calendula arvensis L. Χ.Σ. + Χ.Σ. +

+ =θετικό, - =αρνητικό, ∆.Α.=∆εν ανιχνεύτηκε, Η.Μ.=ήπιο µωσαϊκό, Χ.Σ.=χωρίς συµπτώµατα.
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γραµµα Pepino mosaic virus (PepMV):

epidemiology, economic impact and pest risk

analysis µε το ακρωνύµιο PEPEIRA. Το πρό-

γραµµα αποσκοπούσε στη µελέτη της επιδη-

µιολογίας, την ανάλυση των οικονοµικών

επιπτώσεων και της επικινδυνότητας του ιού

του µωσαϊκού του Πεπίνο (PepMV) στις

χώρες της Ευρώπης. Μέσα από 4 βασικές

ενότητες διερευνήθηκε µεταξύ άλλων η ικα-

νότητα µετάδοσης του ιού µε το σπόρο τοµά-

τας, δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο διαγνωστικό

πρωτόκολλο το οποίο θα προωθηθεί για

ενσωµάτωση στις κοινοτικές οδηγίες φυτοϋ-

γείας, µελετήθηκε η παρουσία τόσο του ιού

όσο και των στελεχών του στην Ευρωπαϊκή

επικράτεια, και εκπονήθηκε µια λεπτοµερής

ανάλυση της επικινδυνότητας (Pest Risk

Assessment, PRA) του ιού. Τα αποτελέσµα-

τα έδειξαν ότι ο ιός είναι ευρέως διαδεδοµέ-

νος στις χώρες της Ευρώπης µε τα στελέχη

EU, CΗ-2, και US-1 να εντοπίζονται σε

απλές ή µικτές µολύνσεις στις κύριες περιο-

χές τοµατοκαλλιέργειας της κοινότητας. Για

τη µελέτη της ικανότητας του ιού να επιβιώ-



νει και να µεταδίδεται µε το σπόρο της τοµά-

τας, αναλύθηκαν 120 000 σπόροι από προ-

σβεβληµένους καρπούς τοµάτας και αποδεί-

χτηκε η ικανότητα σποροµετάδοσης σε ένα

ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό της τάξης του

0.026%, πλην όµως ικανού για την εκδήλωση

νέας επιδηµίας σε µια περιοχή. Η επιτυχής

και αξιόπιστη διάγνωση του ιού προϋποθέτει

τη συνδυασµένη εφαρµογή βιοδοκιµών και

ορολογικών ή µοριακών δοκιµών.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

Χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστι-

κού υλικού

Όπως είναι γνωστό, η χρήση πολλαπλα-

σιαστικού υλικού απαλλαγµένου από φυτοα-

σθένειες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για

την επιτυχή εγκατάσταση µιας γεωργικής

καλλιέργειας. Η χρήση καθαρού σπόρου και

φυταρίων τοµάτας αποτελεί ένα ιδιαίτερα

σηµαντικό µέτρο για τον περιορισµό της εξά-

πλωσης του ιού PepMV.

Μέτρα απολύµανσης και υγιεινής
Η απολύµανση των εργαλείων εµβολια-

σµού, µαχαιριδίων, κλαδευτικών εργαλείων
σε διάλυµα ορθοφωσφορικού νατρίου µε
πυκνότητα 30% ή σε 10% χλωρίνη για τουλά-
χιστον 20-30 λεπτά απενεργοποιεί τον ιό.

Ο ιός επιβιώνει για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα, διατηρώντας τη µολυσµατικότητα του
σε πολλές επιφάνειες. Η χρησιµοποίηση

γαντιών µιας χρήσης και η αποφυγή επαφής
των φυτών µε γυµνά χέρια είναι επιτακτική
για την ελαχιστοποίηση της διάδοσης του ιού.
Επιπλέον, η λήψη µέτρων υγιεινής, όπως χρή-
ση καθαρών ενδυµάτων, τα οποία να πλένο-
νται σε θερµοκρασίες πέραν των 80 °C µε
απορρυπαντικά, η απολύµανση υποδηµάτων
κατά την είσοδο στις φυτείες, η αποφυγή
άσκοπων µετακινήσεων στους αγρούς, το
τακτικό πλύσιµο των χεριών και η αφαίρεση
κοσµηµάτων ή ρολογιών, συµβάλλει στον
περιορισµό του κινδύνου µετάδοσης της
ασθένειας. ∆εν πρέπει να επιτρέπεται η είσο-
δος στα θερµοκήπια µικρών ζώων, όπως τρω-
κτικά, γάτες και σκύλοι. Θα πρέπει επίσης να
αποφεύγεται η κατανάλωση φαγητού, καθώς
και η διακίνηση και η συγκέντρωση καρπών
τοµάτας από γειτονικές καλλιέργειες εντός
της φυτείας. Μελέτες έδειξαν ότι ο ιός επιβιώ-
νει στα κιβώτια µεταφοράς, σε σάκους και
δοχεία συλλογής και ως εκ τούτου θα πρέπει
αυτά να απολυµαίνονται προτού εισαχθούν
εντός της φυτείας. Ο ιός επιβιώνει επίσης σε
υδατικό διάλυµα, αδρανή υλικά, πλαστικά
θερµοκηπίων και αρδευτικά λάστιχα υδροπο-
νικών συστηµάτων. Σε περίπτωση που εντο-
πιστεί προσβολή, θα πρέπει να γίνει λεπτοµε-
ρής απολύµανση.

Καταπολέµηση εναλλακτικών ξενιστών

του ιού

Αρκετά είδη ζιζανίων αποτελούν εναλλα-

κτικούς ξενιστές τόσο του ιού PepMV όσο και

άλλων φυτοπαθογόνων. Η καταστροφή τόσο
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των ζιζανίων όσο και των φυτών τοµάτας που

έχουν φυτρώσει τυχαία, µειώνει σηµαντικά

τη διάδοση γενικά των ιολογικών ασθενειών.

Τα υπολείµµατα από το κλάδευµα της καλ-

λιέργειας και τα ασθενή φυτά θα πρέπει να

αποµακρύνονται από τους χώρους καλλιέρ-

γειας.
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