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Diagnostika:
postupy na identifikáciu vírusovej kontaminácie rastliny 
s požiadavkou na vysokú citlivosť a špecifickosť

Škodlivosť - devastačná schopnosť viróz je alarmujúca:
- podstatné zníženie výnosov
- ovplyvnením kvality plodov
- skrátením životnosti krov

Podľa nariadenia EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization)

z r. 1997 a nadväzujúce predpisy EU - zahrňujú  produkciu 
bezvirózneho výsadbového materiálu a obchodovanie s nim.

Zdravotný stav sadeníc musí mať oficiálne osvedčenie (certifikát)

Poznanie o vírusoch, viroidoch a satelitných vírusov (tzv.satelitné RNA)

- zdokonaliť metódy diagnostiky viróz

- vypracovať efektívne metódy eliminácie vírusov z 
produkčného materiálu





Potenciálne zdroje infekcie
Primárne zdroje infekcie:

1. Prírodné

a) vektory vírusov, resp. viroidov

2. Indukované technologickými postupmi

a) štepenie

b) obrábaním

Cieľom je

- príprava bezvirózneho 
sadbového materiálu





Indexovanie na indikátoroch rodu Vitis
- povinnou súčasťou všetkých programov certifikácie viniča

Indexovanie inokuláciou bylinných indikátorov
- môže sa použiť ako orientačné testovanie 

- často sa verifikuje aj aditívnym mikroskopickým pozorovaním
vírusových partikúl









Imunošpecifické testy
- sú to sérologické testy - interakcia medzi proteínom (antigénom) patogéna 
vírusu a protilátkami proti nim, vytvorenými imunitným systémom stavovcov

- už pred 60.rokmi metóda tzv. imunodifúzie

- zásadný zlom prinieslo vyvinutie metódy ELISA - miniaturizované, plne 
automatizované až robotizované a najmä zvýšenie citlivosti ca. 100x

- rutinne sa ELIS-ou testuje 

prítomnosť vírusu vo vegetatívnych 

pletivách, pričom zdrojom antigénov 

môžu byť očká, listy, korene alebo 

lyko (floém)



ELISA metódu 

- odporúča EPPO na diagnostiku 13-tich vírusov

- u nás sa testuje:
- roncet viniča (GFLV)
- zvinutka I. - IV a asociované sérotypy GVA a GVB
- škvrnitosť viniča

- ELISA predstavuje najčastejšie rutinne používaný typ diagnostiky 
vírusových ochorení viniča na báze poly-, resp. monoklonálnych protilátok

- ELISA je dostatočne robustná pre posúdenie zdravotného stavu veľkých 
populácií rastlinného materiálu

U nás na Ústave sme vyvinuli alternatívny diagnostický test:

CHELISA - imunodetekcia vírusu v pevnej fáze. Princíp metódy spočíva v 
chemiluminiscenčnej detekcii vírusovej obalovej bielkoviny, čím sa citlivosť 
detekcie vírusu v bunke pohybuje rádovo na úrovni 10-15 g vírusovej 
bielkoviny.





Molekulová diagnostika
PCR - Polymerázová reťazová reakcia
- podstata metódy spočíva v molekulovej detekcii vírusovej nukleovej 
kyseliny (RNA, resp. DNA)
- princíp spočíva v enzymatickom pomnožení cieľovej sekvencie DNA, resp. 
cDNA
- reakcia pozostáva z troch krokov:

a) denaturácie DNA
b) väzby špecifických primérov pre syntézu
c) syntézy nových vlákien DNA

- takto môžeme jednu molekulu DNA 
pomnožiť teoreticky až 106 krát 

Kombináciou ELISA a PCR
tzv. IC-PCR  (Immuno Captured-PCR)

vzniká výraznejšia metóda, t.j. 
selektivita ELISA a robustnosť PCR





Molekulové biočípy

- vývoj nanotechnológií spôsobil, že máme k dispozícií tzv. molekulové 
biočípy

- výhody: vysoká selektivita, maximálna špecifita, extrémna miniaturizácia a 
vysoká efektívnosť

- umožňuje diagnostikovať zdravotný stav celého vinohradu na jednom 
mikroskopickom sklíčku za cenu jedného ELISA- testu



Princíp:
- základom je senzitívna matrica, napr. mikroskopické sklíčko, ktoré je 
potiahnuté afinitným povrchom

- na takéto sklíčko špeciálny prístroj nanesie veľmi maličké kvapôčky 
skúmanej vzorky (protein alebo nukleová kyselina)

- reakcia prebieha ako v klasickom ELISA alebo PCR teste

- výsledok sa odčíta na špecifickom zariadení tzv. skenery a počítačovo sa 
vyhodnotí

- na VÚVV  sme vypracovali a 

optimalizovali postup na báze 

molekulových biočipov, adresovaných 

na oblasť progresívnej diagnostiky

- vírusových

- bakteriálnych a

- hubových ochorení viniča







Termoterapia

- Vyliečiť ker napadnutý vírusovou chorobou vo vinohrade prakticky nie je 
možné

- Dokázalo sa, že pestovaním časti viničovej rastliny v termokomore pri 
zvýšenej teplote (v rozmedzí 32-40oC) po určitý počet dní, dochádza k 
eliminácii napadnutia vírusom najmä vo vrcholovej časti odrasteného 
letorastu. Zakorenením takého vrcholu letorastu vznikajú rastliny, ktoré sú 
poväčšine (?) bezvirózne.

- Príkladom je u nás liečené rastlinky 
termoterapiou proti trom vírusom:

- GVA
- zvinutka viniča (GLRaV)
- roncet viniča (GFLV)

- účinnosť možno zvýšiť kombináciou 
termoterapie s meristémovými 
kultúrami
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Meristémové kultúry

- Liečenie viniča izoláciou apikálneho meristému (tzv. Shoop tip metóda) 

vychádza z poznatku, že apikálny meristém býva bez patogénov

- prac. hypotéza mechanizmu rôznej koncentrácie vírusových častíc v 

jednotlivých častiach rastliny je nasledovný:

- transport vírusových častíc v rastline zabezpečuje tzv. 

mobilizujúci proteín (MP, movement protein). Ten napomáha rozširovaniu 

vírusu z bunky do bunky tak, že modifikuje molekulový vylučovací limit 

plazmodeziem, čo sú štruktúry umožňujúce vzájomnú komunikáciu medzi 

bunkami. Tým vlastne MP proteín vytvára potenciálnu vstupnú bránu pre 

vstup svojho materského vírusu do bunky a jeho následnú systémovú 

distribúciu. Je zistené, že uvedený mechanizmus v bunkách apikálneho 

meristému nefunguje.

- naše výsledky ukazujú, že je tento mechanizmus špecifickým 

spôsobom blokovaný.



- ako vidno z našich pokusov (obr), bezviróznosť rastliny viniča smerom od 

apikálneho meristému nadol významne klesá.

- izoláciou apikálneho meristému (0,2 mm) v sterilných podmienkach, 

zakorenením a vypestovaním rastliny v podmienkach in vitro možno získať 

bezvírusové jedince.

- meristémové kultúry, 

často kombinované s 

termoterápiou sú nosnou 

kostrou ozdravovacieho 

programu viniča.
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GMO - transgénny vinič rezistentný k virózam

- Nový vedný odbor - genetické inžinierstvo

- umožňuje meniť rastliny priamou modifikáciou ich vlastností riadenými 

zmenami rastlinného genómu. Tým sa dosiahne jeho obohatenie novou 

genetickou informáciou (GMO organizmus)

- genetickým inžinierstvom dosiahneme genetickú chiméru, ktorá obsahuje 

určitý gén, resp. súbor génov iných organizmov. Tieto rastiny označujeme 

ako transgénne



- cieľom môže byť napríklad rezistencia rastlín voči vírusom

K dosiahnutiu rezistentných rastlín voči vírusom bolo vyvinutých päť nezávislých 
stratégií:

1. priame vyhľadávanie génov, ktoré stimulujú prirodzenú rezistenciu, resp. génov, ktoré kódujú produkty s 
antivírusovými vlastnosťami
- replikácia rastlinných vírusov môže byť inhibovaná interferónmi
- napr. transgénne rastliny tabaku, obsahujúce vo svojom genóme gén pre ľudský β-interferón, boli rezistentné 

k infekcii niektorými rastlinnými vírusmi

2. využíva mechanizmus trvalej produkcie vírusy neutralizujúcich protilátok v bunkách rastlín. Po napadnutí 
takejto bunky vírusom sa protilátka viaže na povrchové štruktúry vírusu a inaktivuje ho

3. využíva antivírusovú ochranu satelitnou RNA. Dosiahne sa zvýšená rezistencia transgénnych rastlín voči 
virulentným kmeňom vírusov

4. metóda spočíva v zablokovaní prejavu určitého génu, ak do bunky vnesieme obrátenú sekvenciu toho génu, 
ktorá produkuje spomenutú „antisene“ RNA (molekula s fakticky obráteným zmyslom). Dosiahli sa napr. 
transgénne rastliny, ktoré obsahovali antisense RNA vírusov TMV, TRV alebo CMV, boli rezistentné k týmto 
agronomicky dôležitým kmeňom vírusov.

5. najúspešnejšia je stratégia ochrany rastlín obalovým proteínom vírusu. Je to princíp krížovej ochrany 
(cross-protection), t.j., že infekcia rastliny oslabeným kmeňom vírusu môže potlačiť alebo oddialiť 
symptómy spôsobené infekciou ďalším, virulentným kmeňom. Prenosom kópii génu pre obalový proteín do 
rastliny pomocou agrobakteriálneho vektora, sa prejavilo v trvalej produkcii tohto obalového proteínu v 
bunke. Takéto transgénne rastliny boli rezistentné k infekcii daným vírusom alebo veľmi podobným kmeňom 
vírusov.



Na našom pracovisku sme aplikovali túto stratégiu:
- pripravili sme transgénne rastliny odrody Frankovka modrá, rezistentných 
k vírusom: roncetu (GFLV) a zvinutky (GVA a GLRV) (na obr. 3, 7 a 11)

- transgénne rastliny frankovky po inokulácii neobsahovali detekovateľné 
koncentrácie uvedených vírusov

- tento experiment potvrdzuje efektívnosť aplikovanej stratégie

Predpokladáme, že

a) stála produkcia molekúl obalového 
proteínu v transgénnej bunke vysýti 
vnútrobunkové receptory, čím zabráni 
prisadnutiu virulentných partikúl a 
následne inhibuje infekčný proces, alebo

b) nadprodukcia obalového proteínu 
inhibuje pomnoženie virulentného vírusu 
tým, že blokuje odbalenie vírusovej RNA 
z bielkovinového obalu, čo je nevyhnutnou 
podmienkou pomnoženia vírusu.


